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Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven  

Resolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het voorstel voor een besluit 

van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/435 over de 

gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven (COM(2016)0607 – C8-

0387/2016 – 2016/2233(BUD)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0607 – C8-0387/2016), 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 

bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20201, en met name de 

artikelen 6 en 13, 

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 

samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer2, en met name punt 14, 

– gezien het beginselakkoord van de Raad van 7 maart 2017 over de herziening van het 

meerjarig financieel kader 2014-20203, 

– gezien Besluit (EU) 2015/435 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 

2014 over de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven4, 

– gezien zijn resolutie van 17 december 2014 over het voorstel voor een besluit van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende de gebruikmaking van de marge voor 

onvoorziene uitgaven in 20145, 

– gezien zijn resoluties van 6 juli 2016 over de voorbereiding van de post-electorale 

herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het 

Commissievoorstel6 en van 26 oktober 2016 over de tussentijdse herziening van het 

                                                 
1  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884. 
2  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1. 
3  7030/2017 en 7031/2017 COR1. 
4  PB L 72 van 17.3.2015, blz. 4. 
5  PB C 294 van 12.8.2016, blz. 65. 
6  Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0309. 
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7031-2017-COR-1/nl/pdf


 

 

MFK1, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0104/2017), 

A. overwegende dat het Europees Parlement en de Raad in 2014 de marge voor 

onvoorziene uitgaven beschikbaar hebben gesteld voor een bedrag van 3 168 233 715 

EUR aan betalingskredieten; overwegende dat een bedrag van 350 miljoen EUR 

opgenomen is in de beschikbaarstelling van de marge voor onvoorziene uitgaven in 

afwachting van een akkoord over de behandeling van betalingen voor speciale 

instrumenten;  

B. overwegende dat is besloten een bedrag van 2 818 233 715 EUR te verrekenen over de 

periode 2018-2020 en de Commissie te verzoeken tijdig een voorstel in te dienen 

betreffende het resterende bedrag van 350 miljoen EUR;  

C. overwegende dat volgens de betalingsprognoses op middellange termijn die in het kader 

van de tussentijdse evaluatie/herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) zijn 

gepresenteerd, valt te verwachten dat de jaarlijkse betalingsmaxima in de jaren 2018-

2020 onder druk zullen komen te staan;  

D. overwegende dat de begroting voor het jaar 2017 een marge bevat onder het 

betalingsmaximum van 9,8 miljard EUR, waardoor het volledige bedrag dat in 2014 

beschikbaar is gesteld, kan worden verrekend;  

1. is tevreden met het Commissievoorstel dat gepresenteerd wordt als onderdeel van het 

pakket van de tussentijdse evaluatie/herziening van het MFK; 

2. is van mening dat de verrekening van een totaal bedrag van 2 818 233 715 EUR dat in 

2014 beschikbaar is gesteld, met de marge onder het betalingsmaximum voor het jaar 

2017 zal zorgen voor meer flexibiliteit voor het tweede deel van het MFK en zal helpen 

een nieuwe betalingscrisis te voorkomen;  

3. benadrukt het feit dat de uitsluiting van het resterende bedrag van 350 miljoen EUR van 

de verrekening het vaste standpunt van het Parlement bevestigt dat betalingskredieten 

voor speciale instrumenten worden berekend bovenop de maxima van het MFK; 

4.  is tevreden met het beginselakkoord van de Raad met het aangehechte besluit, dat 

overeenkomt met de interpretatie van het Parlement; 

5. hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit; 

6. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te 

ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie; 

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen 

aan de Raad en de Commissie. 

                                                 
1  Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0412. 



 

 

BIJLAGE 

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

tot wijziging van Besluit (EU) 2015/435 over de gebruikmaking van de marge voor 

onvoorziene uitgaven 

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de 

definitieve handeling: Besluit (EU) 2017/1331.) 

 


