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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting 
nr. 4/2011/2011 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling III –
Commissie
(00000/2011 – C7-0000/2011 – 2011/2128(BUD))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en 
artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie,

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen1, en met name op de artikelen 37 en 38 daarvan,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, definitief 
vastgesteld op 15 december 20102,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer3,

– gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2011/2011 van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2011, ingediend door de Commissie op 17 juni 2011 (COM(2011)0375),

– gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2011/2011, 
goedgekeurd door de Raad op ... (00000/2011 – C7-0000/2011),

– gezien de artikelen 75 ter en 75 sexies van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0000/2011),

A. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2011 bij de algemene begroting 
2011 een tweeledig doel heeft, namelijk verhoging van de kredieten onder subrubriek 3a en 
herziening van de begrotingsramingen van de traditionele eigen middelen,

B. overwegende dat het optrekken van de vastleggingskredieten met bijna 41,1 miljoen euro ten 
behoeve van het beheer van migratie- en vluchtelingenstromen (via het Frontex-agentschap, 
het Buitengrenzenfonds, het Europees Terugkeerfonds en het Europees Vluchtelingenfonds) 
deel uitmaakt van een pluriforme reactie van de EU op de politieke ontwikkelingen in de 
landen van het zuidelijke Middellandse-Zeegebied,

C. overwegende dat de verhoging van de vastleggingskredieten een nettoverhoging is, die 
aansluit bij het beginsel van “nieuwe kredieten voor nieuwe taken",

D. overwegende dat de voorgestelde gelijktijdige verhoging van de betalingskredieten met 43,9 
miljoen euro mogelijk wordt gemaakt door herschikking van onderbenutte betalingskredieten 

                                               
1 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
2 Aangenomen teksten van die datum, P7_TA(2010)0475.
3 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
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voor het Europees economisch herstelplan – Energienetwerken,

E. overwegende dat de onderbenutte betalingskredieten uit voornoemde begrotingspost via de 
vaststelling van gewijzigde begroting nr. 2/2011, het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 
4/2011 en diverse overschrijvingen zullen worden opgebruikt,

F. overwegende dat bij eventuele komende verzoeken om betalingen voor het jaar 2011 
rekening moet worden gehouden met de gezamenlijke verklaring inzake betalingskredieten 
die door de twee takken van de begrotingsautoriteit is aangenomen,

1. neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2011;

2. neemt met grote verbazing kennis van de tegenstrijdige standpunten van de Raad, die 
akkoord is gegaan met verhoging van de middelen voor diverse programma's onder 
subrubriek 3a in het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2011, maar voor het 
begrotingsjaar 2012 ten aanzien van dezelfde instrumenten een tegengesteld standpunt 
inneemt door de kredieten te verlagen;

3. herinnert er in dit verband aan dat consistentie en samenhang van EU-vastleggingen ten 
aanzien van instrumenten een voorwaarde vormen voor efficiënte en optimale aangewende 
uitgaven, een belangrijk streven in de context van een gespannen en moeizame 
begrotingsronde;

4. keurt het standpunt van de Raad over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2011 
zonder wijzigingen goed en verzoekt zijn Voorzitter te verklaren dat het ontwerp van 
gewijzigde begroting nr. 4/2011 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie 
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 
nationale parlementen.
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TOELICHTING

Het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2011 bestaat uit twee elementen:

1. Verhoging van de vastleggingskredieten de begroting 2011 onder rubriek 3a voor 
het beheer van vluchtelingen- en migratiestromen naar aanleiding van de recente 
ontwikkelingen in Noord-Afrika

Dit wordt gefinancierd via herschikkingen en/of aanvullende middelen voor vastleggingen en 
volledige herschikking van betalingen.

De verdeling is als volgt, in miljoenen:

Herschikkingen van betalingskredieten vinden plaats in de begrotingslijn EERP-
energienetwerken (32 02 14 01), die al verlaagd was naar aanleiding van het non-paper van de 
Commissie over de onderbenutting van 352 miljoen euro:

* Gewijzigde begroting nr. 2/2011: - 252 miljoen, samengesteld uit:
- 182,4 miljoen voor een beroep op de 
negatieve reserve die in gewijzigde begroting 
nr. 1/2011 is geïntroduceerd
- 19,5 miljoen voor het beschikbaar stellen van 
het Solidariteitsfonds van de EU, zoals 
voorgesteld in gewijzigde begroting nr. 2/2011
- 50 miljoen voor de verhoging van 
betalingskredieten voor het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering

* Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2011: - 41,1 miljoen

* Overschrijving DEC 24/2011: - 30,2 miljoen 

* Interne overschrijving: - 26 miljoen (besloten door COM binnen 
hoofdstuk 32 04)

Vastleggingen Betalingen
Frontex 30 24
Buitengrenzenfonds 6.5 4.9
Europees Terugkeerfonds 3.7 2.8
Europees Vluchtelingenfonds 12 12.2

Totale verhoging 52.2 43.9

Preventie en bestrijding van criminaliteit - 10 0
Bestemmingsontvangsten onder het EU-Vluchtelingenfonds - 1.1 0
EERP-energieprojecten 0 - 43.9

Totale verlaging - 11.1 - 43.9

Totaal wijzigingen op grond van OGW nr. 4/2011 + 41.1 0
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Dit betekent dat de onderbenutte betalingskredieten voor de EERP-energienetwerken volledig 
zullen worden opgebruikt als OGB nr. 4/2011 wordt goedgekeurd.

2. Herziening van de begrotingsramingen van de traditionele eigen middelen, de btw-
en bni-grondslagen, en budgettering van de correcties voor de Britse korting voor de jaren 
2006, 2007 en 2010

Deze boekhoudkundige operatie leidt tot een wijziging van de verdeling tussen de lidstaten van 
de bijdragen aan de eigen middelen voor de EU-begroting.


