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Voorstel voor een 

Interinstitutioneel Akkoord 

tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken 

HET EUR OPEES PARLEMENT,  DE RAAD VAN DE EUROP ESE UNIE  EN DE  
EUROPESE COMMISSIE, 

hierna "de instellingen" genoemd, 

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

1. Dit akkoord, dat overeenkomstig artikel 295 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (hierna "VWEU" genoemd) is aangenom en, heeft ten doel het 
verloop van de jaarlijkse begrotingspr ocedure en de sam enwerking tussen de 
instellingen in begrotingszaken te verbeteren. 

2. Het akkoord verbindt voor zijn gehele geldigheidsduur alle instellingen. 

3. Dit akkoord wijzigt niet de respectieve begrotingsbevoegdheden van de instellingen, 
zoals vastgelegd in de Verdragen, de Ve rordening tot bepaling van het m eerjarig 
financieel kader 1 (hierna "de MFK-verordening" genoem d) en het Financieel 
Reglement2. 

Wanneer naar dit punt wordt verwezen, be sluit de  Raa d m et gekwalif iceerde 
meerderheid van stemm en en het Europees Parlem ent m et m eerderheid v an d e 
stemmen van zijn leden en van drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. Elke wijziging van dit akkoord behoeft instemming van alle instellingen. 

5. Dit akkoord bestaat uit drie delen: 

– Deel I bevat aanvullende bepalingen b ij het m eerjarig financieel kader, 
alsmede bepalingen betreffende bijzonde re instrum enten die niet in het 
financiële kader zijn opgenomen. 

– Deel II b etreft de  interin stitutionele sam enwerking tijden s de 
begrotingsprocedure. 

                                                 
1 PB L , blz. . 
2 Verordening ( EG, Eu ratom) nr. 16 05/2002 van  de Raad van  25 j uni 2002 h oudende het  Financieel 

Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, PB L 248 van 
16.9.2002, blz. 1. 
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– Deel III bevat bepalingen betreffende  een goed financieel beheer van de 
middelen van de EU. 

6. Dit akkoord treedt in werking op dezelfde dag als de MFK -verordening en vervangt 
het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlem ent, de 
Raad en de Comm issie betreffende de be grotingsdiscipline en een goed financieel  
beheer3. 

                                                 
3 PB C 139 van 14.5.2006, blz. 1.  
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DEEL I – FINANCIEEL KADER en BIJZONDERE 
INSTRUMENTEN 

A. BEPALINGEN BETREFFENDE HET FINANCIËLE KADER 

7. In afzonderlijke tabellen word en indicatief gegevens vers chaft over de operaties die  
niet in de algem ene begroting van de Europese Unie zijn opgenom en en over de  
vermoedelijke ontwikkeling van de verschille nde categorieën eigen middelen van de 
Unie. Deze gegevens w orden jaarlijks bijgewerkt, samen met de docum enten die bij 
de ontwerpbegroting worden gevoegd. 

8. Behalve in subrubriek 1b "Cohesie ter be vordering van groei en  werkgelegenheid"  
van het financieel kader zorg en de instellingen  er tijd ens de begrotingsprocedure en 
bij de goedkeuring van de begroting m et het oog op een goed financieel beheer z o 
veel mogelijk voor dat onder de m axima van de verschillende rubrieken voldoende  
marges beschikbaar blijven. 

Actualisering van de prognoses voor betalingskredieten na 2013 

9. De Comm issie zal de prognoses voor de  betalingskredieten na 2013 in 2010 
actualiseren. Bij die actualisering w ordt re kening gehouden m et de daadwerkelijke 
uitvoering van de begrotingskredieten voor vastleggingen en de begrotingskredieten 
voor betalingen alsm ede m et de prognoses voor de uitvoering. Tevens worden de 
regels beoordeeld die zijn vastgestel d om  ee n geordende ontwikkeling van de 
betalingskredieten ten opzichte van de vas tleggingskredieten en de groeiprognoses  
voor het bruto nationaal inkomen (BNI) van de Europese Unie te waarborgen. 

B. BEPALINGEN BETREFFENDE DE BIJZONDERE INSTRUMENTEN DIE NIET IN HET 
FINANCIËLE KADER ZIJN OPGENOMEN 

B.1. Reserve voor noodhulp 

10. De reserv e voor noodh ulp is b estemd om  een snelle reactie m ogelijk te m aken op  
specifieke hulpbehoeften van derde lande n ingevolge gebeurtenissen die bij de 
opstelling van de begroting niet te voorzien waren. Het gaat hierbij in de eerste plaats 
om hum anitaire acties, m aar ook om door  de om standigheden gerechtvaardigde  
acties op het gebied van civiele crisisbeheersing en burgerbescherming. Het jaarlijkse 
bedrag van de reserve wordt voor de duur van het financiële ka der vastgesteld op 
221 000 000 EUR, in prijzen van 2004. 

De reserve wordt als voor ziening opgenom en in de al gemene begroting van de 
Europese Unie.  

Wanneer de Comm issie van oordeel is dat de reserve m oet worden aangesproken, 
legt zij de twee takken van de begrotingsau toriteit een voorstel tot overschrijving uit 
de reserve naar de overeenkomstige begrotingsonderdelen voor. 
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Voorstellen van de Commissie tot overschr ijving om  van de reserve gebruik te 
maken m oeten echter worden vooraf gegaan door een onderzoek van de 
mogelijkheden tot herschikking van kredieten. 

Indien er geen eensgezindheid bestaat, wordt een trialoogprocedure ingeleid. 

De overschrijvingen geschieden overee nkomstig artikel 26 van het Financieel  
Reglement. 

B.2. Solidariteitsfonds van de Europese Unie 

11. Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie heeft ten doel snelle financiële bijstand 
mogelijk te m aken wanneer zich een gr ote ramp voordoet op het gron dgebied van  
een lidstaat of een kandidaat-lidstaat, zulks overeenkom stig het desbetreffende 
basisbesluit. Voor het fonds is jaarlijks een bedrag van m aximaal 1 miljard EUR (in 
lopende prijzen) beschikbaar. Op 1 oktober van elk jaar is ten m inste een vierde van 
het jaarlijkse bedrag nog beschikbaar om  de be hoeften te dekken die tot het einde 
van het begrotingsjaar ontst aan. Het niet in de begrot ing opgenom en deel van het 
jaarlijkse bedrag mag niet naar volgende jaren worden overgedragen. 

In uitzonderlijk e gevallen en indien  de re sterende beschikb are financiële m iddelen 
van het fonds in het jaar dat de ramp zich voordoet in de zin van het betrokken 
basisbesluit, niet toereike nd zijn ter dekking van het door de begrotingsautoriteit 
noodzakelijk geachte bijstandsbedrag, kan de Commissie voorstellen dat het verschil 
wordt gefinancierd uit de bedragen die voor  het volgende jaar beschikbaar zijn. Het 
jaarlijkse bedrag van het fonds dat in de begroting wordt opgenom en, mag in geen 
geval 1 miljard EUR overschrijden. 

Wanneer aan de in het basisbeslu it gestelde voorwaarden inzake de 
beschikbaarstelling van m iddelen uit het fonds is voldaan, zal de Comm issie 
voorstellen van het fonds gebruik te m aken. Wanneer er m ogelijkheden zijn tot 
herschikking van de vastleggingskredieten in de rubriek die aanvullende uitgaven 
vergt, houdt de Comm issie daarm ee re kening wanneer zij overeenkom stig het 
Financieel Reglem ent het nodige voorstel  doet door m iddel van het passende  
begrotingsinstrument. Het besluit van he t fonds gebruik te m aken, wordt door de 
twee takken van de begrotingsautoriteit gezam enlijk genom en overeenkom stig 
punt 3. 

Indien er geen eensgezindheid bestaat, wordt een trialoogprocedure ingeleid. 

B.3. Flexibiliteitsinstrument 

12. Het flexibiliteitsinstrument, welks jaarlijks m aximum 200 miljoen EUR (in lopen de 
prijzen) bedraagt, is bestem d om voor een  gegeven begrotingsjaar en binnen het 
maximum van de aangegeven bedr agen, de  f inanciering mogelijk te  m aken van  
nauwkeurig bepaalde uitgaven die niet bi nnen de voor een of m eer andere rubrieken 
beschikbare maxima zouden kunnen worden gefinancierd. 

Het ongebruikte deel van het jaarlijkse maximum kan worden overgedragen naa r 
uiterlijk jaar n+2. Wanneer een beroep op het instrument wordt gedaan, worden in de 
eerste plaats de overgedragen bedragen, de  oudste eerst, aangesproken. H et gedeelte 
van het bedrag van jaar n dat in jaar n+2 niet is gebruikt, vervalt. 
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De Comm issie doet het voorstel van het fl exibiliteitinstrument gebruik te m aken 
nadat zij alle mogelijkheden heeft onderzocht om kredieten te herschikken binnen de 
rubriek die aanvullende uitgaven vergt. 

In het voorstel worden de te dekken behoe ften en het bedrag verm eld. Het kan voor 
het betrokken begrotingsjaar in de loop van de jaarlijkse begrotingsprocedure worden 
ingediend. 

Het besluit om van het f lexibiliteitsinstrument gebruik te maken, wordt door de twee 
takken van de begrotingsautoriteit gezamenlijk genomen overeenkomstig punt 3.  

Overeenstemming dient te worden bereik t in het kader van de jaarlijkse  
begrotingsprocedure. 

B.4. Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 

13. Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering is bedoeld om  extra steun 
te geven aan werknem ers die de gevolgen va n grote structurele ve randeringen in de 
wereldhandelspatronen ondervinden, teneinde  hen te helpen b ij hun terugkeer op de 
arbeidsmarkt. 

Het fonds m ag niet groter zijn dan een jaarlijks m aximumbedrag van 500 miljoen 
EUR (in lopende prijzen), dat afkom stig kan zijn uit m arges onder het to tale 
uitgavenmaximum van het voorgaande jaar en/of uit geannuleerde 
vastleggingskredieten van de voorgaande twee jaren, m et uitzondering van de  
kredieten voor rubriek 1b van het financiële kader. 

De kredieten worden volgens de gewone begrotingsprocedure als voorziening in de  
algemene begroting van de Europese Unie  opgenomen, zodra de Commissie de in de 
tweede alinea bedoelde toereikende m arges en/of geannuleerde kredieten heeft 
aangewezen.  

Wanneer is voldaan aan de in het be trokken basisbesluit ge stelde voorwaarden 
inzake de beschikbaarstelling van m iddelen uit het fonds, zal de Comm issie 
voorstellen van het fonds gebruik te m aken. Het besluit van het fonds gebruik te 
maken, wordt door de twee takken van de be grotingsautoriteit gezamenlijk genomen 
overeenkomstig punt 3. 

Tegelijk met haar voorstel voor een besluit om van het fonds gebruik te m aken dient 
de Comm issie bij de twee takken van de begrotingsautoriteit een voorstel tot 
overschrijving naar de betr okken begrotingsonderdelen in.  Indien e r ge en 
eensgezindheid bestaat, wordt een trialoogprocedure ingeleid. 

Overschrijvingen voor het Europees fonds  voor aanpassing aan de globalisering 
geschieden overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement. 
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DEEL II – VERBETERING VAN DE 
INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING 

TIJDENS DE BEGROTINGSPROCEDURE 

A. PROCEDURE VOOR INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING 

14. Hoe de interinstitutionele sam enwerking in begrotingszaken precies verloopt, wordt 
beschreven in de bijlage. 

B. OPNEMING VAN FINANCIËLE BEPALINGEN IN WETGEVINGSHANDELINGEN 

15. Wetgevingshandelingen betreffende m eerjarenprogramma's die volgens de gewone 
wetgevingsprocedure zijn vastgesteld, bevatte n een bepalin g waarin de wetgever d e 
financiële middelen van het programma voor de gehele looptijd ervan vaststelt. 

Dit bedrag vorm t voor de begrotingsautor iteit het voornaam ste referentiepunt in de 
loop van de jaarlijkse begrotingsprocedure. 

De begrotingsautoriteit en de Comm issie, wanneer deze laatste de ontwerpbegroting 
opstelt, verbinden zich ertoe voor de ge hele looptijd van h et betrokken p rogramma 
niet m eer dan 5% van dit bedrag af te wijken, behalve in het geval van nieuwe 
objectieve en duurzam e om standigheden die uitdrukkelijk en nauwkeurig m oeten 
worden gerechtvaardigd, waarbij rekening moet worden gehouden m et de verkregen 
resultaten die bij de tenuitvoerlegging va n he t programm a zijn v erwezenlijkt, m et 
name op de grondslag van evaluaties. U it dergelijke afwijkingen voortvloeiende 
verhogingen mogen niet leiden tot overschr ijding van het voor de  betrokken rubriek 
geldende maximum, onverminderd de m ogelijkheid gebruik te m aken van de in de 
MFK-verordening of in dit akkoord genoemde instrumenten. 

Dit punt geldt niet voor kredie ten in het kader van het c ohesiebeleid die volgens de  
gewone wetgevingsprocedure zijn vastgest eld, van tevoren door de lidstaten zijn 
toegewezen en de financiering voor de gehele duur van een programma regelen. 

16. Wetgevingshandelingen betreffende m eerjarenprogramma's die niet volgens de  
gewone wetgevingsprocedure zijn vastgest eld, bevatten geen "noodzakelijk geacht 
bedrag". 

Indien de Raad een financiële referentie wenst o p te nem en, dient deze slech ts ter 
illustratie v an de wil v an de we tgever en laat zij de  in h et VW EU vastges telde 
bevoegdheden van de begrotingsautoriteit onverlet. In alle wetgevingshandelingen 
waarin een dergelijke financiële refere ntie is opgenom en, wordt de onderhavige  
bepaling genoemd. 
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Indien in het kader van de overlegpro cedure waarin in d e gem eenschappelijke 
verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 4 maart 19754 
is voorzien over het betrokken bedrag overeen stemming is bereikt, wordt dit bedrag 
als een referentiebedrag in de zin van punt 15 van dit akkoord beschouwd. 

C. UITGAVEN BETREFFENDE VISSERIJOVEREENKOMSTEN 

17. Voor uitgaven in het kader van visse rijovereenkomsten gelden de volgende 
bijzondere regels: 

De Comm issie verbin dt zich ertoe, het Europees Parlem ent regelm atig van de  
voorbereiding en het verloop van de onde rhandelingen, m et inbegrip van de 
implicaties voor de begroting ervan, op de hoogte te houden. 

In het kader van het wetgevingsproces betreffende de visserijovereenkom sten 
verbinden de instellingen zich ertoe, alles in  het werk te stellen opdat alle procedure s 
zo spoedig mogelijk worden afgewikkeld. 

Bedragen die in de begroting worden opgenomen voor nieuwe overeenkom sten of 
voor de vernieuwing van overeenkom sten die in werking treden na 1 januari van het 
betrokken begrotingsjaar, worden opgevoerd in de reserve.  

Indien de kredieten betreffende visserijovereenkomsten, met inbegrip van de reserve, 
ontoereikend blijken, verstrekt de Commissie de begrotingsautoriteit de gegevens die 
een gedachtewisseling in de vor m van een eventueel vereenvoudigde trialoog 
mogelijk maken over de oorzaken van deze situatie, alsmede over de maatregelen die 
volgens de vastgestelde procedures kunnen worden genomen. De Commissie stelt zo 
nodig passende maatregelen voor. 

Elk kwartaal verstrekt de Co mmissie de begrotingsautoriteit gedetailleerde gegevens 
over de tenuitvoerlegging van de gelde nde overeenkom sten en een financiële 
prognose voor de rest van het jaar. 

D. FINANCIERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN 
VEILIGHEIDSBELEID (GBVB) 

18. Ten aanzien van de uitgaven van het GB VB die overeenkom stig artikel 41 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie ten laste van de algem ene begroting van de  
Europese Unie komen, trachten de instellingen elk jaar in het bemiddelingscomité en 
op basis van de door de Comm issie opgestelde ontwerpbegroting overeenstemm ing 
te bereiken over de op de begroting va n de Europese Unie aan te rekenen 
huishoudelijke uitgaven en de verdeling ervan over de in de vierde alinea van dit  
punt voorgestelde artikelen van het GBVB- hoofdstuk van de begroting. W ordt geen 
overeenstemming bereikt, dan nem en het Europees Parlem ent en de Raad in de  
begroting het bedrag op dat in de voorgaande begroting was opgevoerd of, indien het 
lager is, het bedrag dat in de ontwerpbegroting wordt voorgesteld. 

                                                 
4 PB C 89 van 22.4.1975, blz. 1. 
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Het totale bedrag van de huishoudelijke uitg aven van het GBVB wordt over de in de  
vierde alinea van dit punt  voorgestelde artikelen van het GBVB-hoofds tuk van de 
begroting verdeeld. Elk arti kel heeft betrekking op reeds vastgestelde instrumenten, 
op m aatregelen die zijn voorzien m aar nog  niet zijn vastgesteld en op alle 
toekomstige, dat wil zeggen niet voorziene instrumenten, die door de Raad in de loop 
van het betrokken begrotingsjaar zullen worden vastgesteld. 

Daar de Commissie overeenkom stig het F inancieel Reglement in het kader van een 
GBVB-optreden de bevoegdheid heeft auto noom kredietoverschrijvingen tusse n 
artikelen binnen eenzelfde hoofdst uk van de  begroting, in dit geval het GBVB-
hoofdstuk van de begroting, te verrichten, is de voor een snelle uitvoering van 
GBVB-optredens vereiste flexibilitei t gewaarborgd. Mocht het bedrag van de  
GBVB-begroting gedurende het begrotin gsjaar ontoereikend zijn om  de 
noodzakelijke uitgaven te dekken, dan komen het Europees Parlement en de Raad op 
voorstel van de Comm issie, m et inach tneming van artikel 2 van de MFK-
verordening en punt 10 van dit akkoord, overeen, met spoed een oplossing te vinden. 

Binnen het GBVB-hoofdstuk va n de begroting zouden de artikelen w aaronder de 
GBVB-optredens worden ondergebracht, als volgt kunnen luiden: 

– crisisbeheersingsoperaties; preventi e, oplossing en stabilisering van 
conflictsituaties; he t toe zien op e n de tenuitvoerlegging van vredes- en 
veiligheidsprocessen, 

– non-proliferatie en ontwapening, 

– spoedeisende maatregelen, 

– voorbereidende of controlemaatregelen, 

– speciale vertegenwoordigers van de Europese Unie. 

Het bedrag voor maatregelen uit hoofde van het in het derde streepje bedoelde artikel 
mag niet meer dan 20 % van het totale bedrag van de GBVB-begroting belopen. 

19. De Hoge Vertegenwoordiger van de  Unie voor Buitenlandse Zaken en 
Veiligheidsbeleid raadpleegt het Europees Pa rlement jaarlijks over een tegen 15 juni 
van het betrokken jaar te verstrekken pr ospectief docum ent dat de voornaam ste 
aspecten en de fundamentele keuzen van het GBVB behelst, m et inbegrip van de  
financiële gevolgen ervan voor de algem ene begroting van de Europese Unie, 
alsmede een beoordeling van de in jaar n-1 aangevangen m aatregelen. Bovendien 
houdt de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken e n 
Veiligheidsbeleid het Europees Parlem ent op de hoogte door middel van 
gezamenlijke informatiebijeenkomsten die tenminste vijf keer per jaar in het kader 
van de gewone politieke dialoog over het GB VB plaatsvinden en die uiterlijk in het 
bemiddelingscomité worden overeengekom en. Aan deze bijeenkom sten word t 
deelgenomen door: 

– Europees Parlement: het bureau van de twee betrokken commissies, 

– Raad: de voorzitter van het Politiek en Veiligheidscomité. 
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De Commissie wordt uitgenodigd om aan deze bijeenkomsten deel te nemen. 

Telkens wanneer de Raad een  bes luit op het gebied van het GBVB vaststelt dat 
uitgaven meebrengt, legt de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse 
Zaken en Veiligheidsbeleid het E uropees Parlement onverwijld en in elk geval 
binnen vijf werkdagen na het definitieve besluit een schatting van de geraam de 
kosten (financieel m emorandum) voor, m et nam e die inzake tijdsduu r, personeel,  
gebruik van gebouwen en andere in frastructuur, vervoerm iddelen, 
opleidingsvereisten en veiligheidsregelingen. 

De Comm issie lich t d e begroting sautoriteit eenm aal per kwartaal in over de 
uitvoering van de GBVB-optredens en over de financiële prognoses voor het 
resterende gedeelte van het begrotingsjaar. 
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DEEL III - GOED FINANCIEEL BEHEER VAN DE 
MIDDELEN VAN DE EU 

A. FINANCIËLE PROGRAMMERING 

20. De Commissie dient tweemaal per jaar — de eerste m aal in mei/juni (samen met de 
documenten die de ontwerpbegroting v ergezellen) en  de tweed e m aal in 
december/januari (na de vasts telling van de  beg roting) — een volledige financiële 
programmering in voor de rubr ieken 1A, 2 (m ilieu en visser ij), 3A, 3B e n 4 van he t 
financiële kader. In dit per rubriek, bele idsgebied en begrotingsonderdeel opgestelde 
document wordt gedifferentieerd naar:  

a) de geldend e wetgeving , waarbinnen een onderscheid wordt gem aakt tussen 
meerjarige programma's en jaarlijkse acties: 

– voor de meerjarige programm a's di ent de Comm issie aan te geven 
volgens welke procedu re zij zijn aangenomen (gewone of bijzondere 
wetgevingsprocedure), de looptijd, de  referentiebedragen, het aandeel 
voor administratieve uitgaven; 

– voor jaarlijkse acties (voorbereide nde acties en proefprojecten, 
agentschappen/bureaus) en voor op gr ond van de prerogatieven van de 
Commissie gef inancierde activ iteiten m oet de Commissie m eerjarige 
ramingen verstrekken, alsm ede (voor pr oefprojecten en voorbereidende  
acties) de m arges die resteren onder de in artikel 32 van de 
uitvoeringsbepalingen van het Financieel Reglem ent5 toeges tane 
maxima; 

b) hangende wetgevingsvoorstellen: lopende Commissievoorstellen waarnaar 
wordt verw ezen in b egrotingsonderdelen (ond erste n iveau), hoofdstukken en 
beleidsterreinen. Er m oet een m echanisme worden gevonden om , telkens  
wanneer een nieuw voorstel wordt aange nomen, de tabellen bij te w erken 
teneinde de financiële gevolgen ervan te meten. 

De Commissie dien t na te gaan hoe er een  kruisverwijzing tot stand kan worden 
gebracht tussen de financiële pr ogrammering en de betreffende  
wetgevingsprogrammering, opdat de ram ingen nauwkeuriger en betrouwbaarder 
kunnen worden. Voor elk wetgevingsvoorstel  moet de Commissie vermelden of dit 
al dan niet in het m ei-decemberprogramma is  opgenom en. De begrotingsautoriteit 
moet met name in kennis worden gesteld van: 

a) alle nieuwe wetgevingshandelingen di e zijn aangenom en, m aar niet verm eld 
staan in het mei-decemberdocument (met de desbetreffende bedragen); 

                                                 
5 Verordening (EG, Euratom ) nr . 2342/2002 van de C ommissie van 23 december 2002 tot  vaststelling 

van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het 
Financieel R eglement van toepa ssing o p de al gemene begr oting va n d e Eur opese Gemeenschappen, 
PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1. 
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b) alle hangende wetgevingsvoorstellen di e zijn ingediend, maar niet zijn 
opgenomen in het docum ent van m ei-december (m et de desbetreffende  
bedragen); 

c) de in het jaarlijkse wetgevin gsprogramma van de Comm issie beoogde  
wetgeving, m et opgaaf van de acties die financiële gevolgen kunnen hebben 
(ja/neen). 

Indien nodig, maakt de Commissie melding van de herprogrammering die de nieuwe  
wetgevingsvoorstellen noodzakelijk maken. 

B. AGENTSCHAPPEN EN EUROPESE SCHOLEN 

21. De Comm issie gaat bij de opstelling va n voorstellen tot oprichting van nieuwe  
agentschappen de begrotingsgevolgen erva n na voor de betrokke n uitgavenrubriek. 
De twee takken van de begrotingsautoriteit  verbinden zich ertoe, onverm inderd de 
geldende wettelijke procedures voor de oprichti ng van agentschappen, in het kader 
van het begrotingsoverleg op grond van de desbetreffende informatie tijdig tot een 
akkoord te komen over de financiering van het agentschap. 

Een soortge lijke proced ure wordt gevolgd wanneer de opr ichting van een nieuwe 
Europese school wordt overwogen. 

De volgende procedurestappen worden daarbij gevolgd: 

– ten eerste legt de Commissie elk voorstel tot oprichting van een nieuw agentschap 
stelselmatig voor aan de eerste trialoogvergadering na de aannem ing van het 
voorstel, waarbij zij tevens het financ ieel m emorandum bij de rechtshandeling 
waarin de oprichting van het ag entschap wordt voo rgesteld over legt en d e 
gevolgen van het voorstel voor de rest erende periode van de financiële 
programmering toelicht; 

– ten tweede wordt, met inachtneming van de voortgang in het wetgevingsproces en 
voor zover elke tak van de begrotingsau toriteit de gelegenh eid heeft gehad vóór  
de vaststelling van de rech tshandeling een standpunt in te nemen ten aanzien van 
de financiële gevolgen van het voorstel, de oprichting van het nieuwe agentschap 
op de agenda van een volgende (in s poedeisende gevallen vereenvoudigde) 
trialoogvergadering geplaatst m et het oog op het bereiken van overeenstemmi ng 
over de financiering; 

– ten derde w ordt de overeenstemm ing die in het kader van een trialoog is bereikt, 
na goedkeuring door elke ta k van de begrotingsautoriteit conform  z ijn eigen 
procedurevoorschriften, bevestigd in een gezamenlijke verklaring.  

C. NIEUWE FINANCIERINGSINSTRUMENTEN 

22. De instellingen kom en overeen dat de instelling van cofinancieringsm echanismen 
noodzakelijk is ter versterking van het he fboomeffect van de begroting van de 
Europese Unie. 
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Zij zijn het erover eens de ontwikkeling te bevorderen van geschikte m eerjarige 
financieringsmechanismen om openbare en particuliere investeerders te stimuleren.  

Wanneer zij de ontwerpbegroting voorst elt, brengt de Comm issie aan de 
begrotingsautoriteit verslag uit over de  door de Europese Investeringsbank, het 
Europees Investeringsfonds en de  Europese Bank voor wederopbouw en 
ontwikkeling gefinancierde activiteiten te r ondersteuning van investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling, trans-Europese  netwerken en klei ne en m iddelgrote 
ondernemingen. 

Gedaan te Brussel, […] 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad Voor de Commissie 
De voorzitter De voorzitter Lid van de Commissie 
[…] […] […] 
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BIJLAGE - INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING OP 
BEGROTINGSGEBIED 

Deel A. Tijdschema voor de begrotingsprocedure 

1. De instellingen houden zich aan h et in de punten 2, 3, 8, 9, 11, 12 en 14 van deze 
bijlage aangegeven tijdschem a voor de dive rse stappen van de begrotingsprocedure. 
Tijdig vóór de aanvang van de begr otingsprocedure kunnen zij onderling 
overeenkomen om indien nodig aanpassingen die zij wenselijk achten aan te brengen 
in dit tijdschema.  

Deel B. Prioriteiten voor de begrotingsprocedure 

2. Tijdig vóór de aannem ing van de ontwerpbegr oting door de Comm issie, en uiterlijk 
in april,  wordt een trialo ogvergadering belegd  om  de m ogelijke 
begrotingsprioriteiten voor het komende begrotingsjaar te bespreken. 

Deel C. Opstelling van de ontwerpbegroting en actualisering van de ramingen 

3. De Comm issie neem t de ontwerpbegroting aan in de laatste week van april of 
uiterlijk in de eerste week van mei. 

4. De Comm issie d ient ieder jaar een ontwerpbegroti ng in, die de werkelijke 
financieringsbehoeften van de Europese Unie weerspiegelt. 

Zij houdt rekening met: 

a) door de lidstaten verstrekte prognoses met betrekking tot de Structuurfondsen; 

b) de mogelijkheid to t besteding van de kred ieten, waarbij z ij ernaar s treeft een 
strikte verhouding tussen de kredieten voor vastleggingen en de kredieten voor 
betalingen te waarborgen; 

c) de mogelijkheden om nieuwe beleidsmaatregelen uit te voeren door middel van 
proefprojecten en/of nieuwe voorbereidende acties of om  tot hun einde 
gekomen m eerjarenacties voort te ze tten, na de voorw aarden voor het 
verkrijgen van een basisbesluit in de  zin van artikel 49 van het Financieel 
Reglement te hebben beoordeeld (defin itie van een basisb esluit, noodzaak van  
een basisbesluit voor besteding en uitzonderingen); 

d) de noodzaak om te zorgen voor een  ontwikkeling van de uitgaven ten op zichte 
van het voorgaande begrotingsjaar die met de eisen van de begrotingsdiscipline 
in overeenstemming is. 

5. De instellingen verm ijden zoveel mogelij k, in de begroting begrotingsonderdelen 
voor beleidsuitgaven van onbetekenende bedragen op te nemen.  

6. De twee takken van de begrotingsautoriteit  verbinden zich er ook toe rekening te 
houden met de evaluatie van de m ogelijkheden voor de uitvoeri ng van de begroting 
die de Comm issie in haar ontwerpen als ook in het raam  va n de uitvoering van de 
lopende begroting heeft verricht. 
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7. Ter wille van een goed financieel beheer en gelet op de gevolgen van de in de 
begrotingsnomenclatuur aangebrachte wezen lijke veranderingen in  de titels en 
hoofdstukken aangaande de plicht van de  diensten van de Commissie inzake 
beheersverslagen, verbinden de twee takken van de begrotin gsautoriteit zich er toe 
alle wez enlijke ver anderingen tijd ens de  over legprocedure m et de Commissie te 
bespreken. 

8. Tot de bijeenkom st van het bem iddelingscomité kan de Comm issie overeenkomstig 
artikel 314, lid 2, VWEU indien nodig de ontwerpbegroting wijzigen, onder m eer 
door m iddel van een nota van wijzigin gen waarin de ram ingen van de  
landbouwuitgaven worden geactualiseerd. De  Comm issie verstrekt aan de beide 
takken van de begrotingsautoriteit te r overweging infor matie over deze 
actualiseringen, zodra die beschikbaar is. Zij verstrekt de begroti ngsautoriteit a lle 
bewijsstukken die deze noodzakelijk acht. 

Deel D. Begrotingsprocedure vóór de bemiddelingsfase 

9. Tijdig vóór de lezing in de Raad word t een trialoogvergadering belegd om de  
instellingen de gelegenheid te geve n van gedachten te wisselen over de  
ontwerpbegroting. 

10. Om de Commissie in staat te stellen, tijdig de uitvoerbaarheid te onderzoeken van de 
door de begrotingsautoriteit overwogen w ijzigingen waarbij ni euwe voorbereidende 
acties/proefprojecten in  het leven worden geroepen of be staande worden verlengd, 
geven de twee takken van de begrotingsau toriteit de Commissie tegen half juni  
kennis van hun voornem ens dienaangaande, opdat een eerste bespreking daarvan 
reeds kan plaatsvinden tijdens deze trialoog. 

11. De Raad rondt zijn lezing uiterlijk einde juli af. 

12. De begrotingscomm issie van het Europees Parlement (COBU) stem t ter afslu iting 
van zijn lezing uiterlijk einde september of begin oktober, en de stem ming in de  
plenaire vergadering van het Europees Parlement vindt medio oktober plaats. 

Deel E. Bemiddelingsprocedure 

13. Indien het Europees Parlement amendementen aanneemt, roept de voorzitter van het 
Europees Parlement in overleg m et de voor zitter van de Raad en m et inachtneming 
van de bepalingen van het VW EU het bemiddelingscomité bijeen. De bijeenroeping 
van het bem iddelingscomité m oet m eteen na  de stemm ing in plen aire vergadering  
over de begroting worden ondertekend en verzonden. 

14. De instellingen werk en nauw  sam en om  de werkzaam heden van h et 
bemiddelingscomité binnen 21 dagen, tegen medio november af te ronden. 

15. Om in het bem iddelingscomité overeenstemm ing te kunnen bereiken over een 
gemeenschappelijk ontwerp, wordt onverwijld de vereiste documentatie uitgewisseld 
tussen de instellingen. 

16. Vóór de stemm ing in het Europ ees Parlem ent kan een technische  
voorbereidingsvergadering worden belegd om het verloop van de werkzaam heden te 
regelen. 
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17. Het voorzitterschap  van  het Bem iddelingscomité wordt gezam enlijk b ekleed doo r 
vertegenwoordigers van het Europees Parl ement en van de Raad. De vergaderingen 
van het comité worden voorgezeten door de medevoorzitter van de instelling waar de 
bijeenkomst plaatsvindt. Iedere in stelling wijst, in overeen stemming met haar eigen  
Reglement van orde,  h aar d eelnemers aan iedere b ijeenkomst aan en stelt haar 
mandaat voor de onderhandelingen vast. 

18. De Commissie neem t overeenkomstig artikel 314, lid 5, tweede alinea, VWEU aa n 
de bem iddelingswerkzaamheden deel en neem t alle nodige initiatieven om  de 
standpunten van het Europees Parlement en de Raad nader tot elkaar te brengen.  

19. De data waarop het bem iddelingscomité ve rgadert en de agenda worden door de 
medevoorzitters in onderlinge over eenstemming vastges teld, opdat het 
bemiddelingscomité gedurende de gehele bem iddelingsprocedure doelm atig kan 
werken. De Commissie wordt over de beoogde data geraadpleegd. 

20. De trialogen vinden gedurende de gehe le bem iddelingsprocedure plaats, op 
verschillende niveaus van vertegenw oordiging, om de nog niet afgedane problem en 
op te lossen en het bereiken van overeenst emming in het bemiddelingscomité voor te 
bereiden. 

21. De bijeenkom st van het bem iddelingscomité en de trialogen vinden beurtelings 
plaats in de gebouwen van het Europees Parlement en die van de Ra ad, opdat de 
voorzieningen, waaronder de vertolkingsfaciliteiten, gelijkelijk worden gebruikt. 

22. Het secretariaat van het bem iddelingscomité wordt gezam enlijk gevoerd door het 
Secretariaat-generaal van het Europees Parlement en het Secretariaat-generaal van de 
Raad, in sam enwerking m et het directoraat -generaal Begro ting van de Comm issie, 
op basis van een duidelijke en voorafgaande verdeling van de take n tussen de drie  
instellingen. 

23. Het bemiddelingscomité heeft inzage in de ontwerpbegroting van de Commissie, het 
standpunt van de Raad en de am endementen van het Europees Parlem ent. 
Daarenboven brengt de Comm issie advies  uit over de uitvoerbaarheid van het 
standpunt van de Raad en de am endementen van het Europees Parlement en legt zij 
eventueel haar informatieve nota over de uitvoering van de begroting over. 

24. De overeenstemm ing over een gem eenschappelijke tekst wordt vas tgesteld tijden s 
een vergadering van het be middelingscomité of nadien bij briefwisseling tussen de 
medevoorzitters. Een afschrift v an deze br iefwisseling wo rdt aan de Comm issie 
toegezonden. 

25. Iedere tak van de begrotingsautoriteit ne emt alle nodige m aatregelen om  ervoor t e 
zorgen dat de resultaten die bij het ove rleg worden bereikt, overeenkom stig de 
bepalingen van het VWEU gedurende de gehele lopende begrotingsprocedure in acht 
worden genomen. 

26. De inste llingen streven  ernaa r een gezam enlijke persconferentie te hou den om  het  
welslagen van de bem iddeling aan te kondigen. Zij streven er eveneens naar, 
gezamenlijke persmededelingen uit te geven. 



 

NL 18   NL 

27. Nadat het bem iddelingscomité overeen stemming heeft bereikt over een 
gemeenschappelijk ontwerp, streven het Euro pees Parlement en de Raad ernaar, het 
resultaat van het be middelingscomité conf orm artikel 314, lid 6, VWEU zo snel  
mogelijk volgens hun respectieve reglement van orde goed te keuren. 

Deel F. Gewijzigde begrotingen 

Algemene beginselen 

28. Aangezien gewijzigde begrotingen vaak betrekking hebben op sp ecifieke en soms  
dringende problemen, komen de instellingen overeen de onderstaande beginselen toe 
te pas sen om  gewijzigde begro tingen via  een aang epaste interin stitutionele 
samenwerking snel en  vlot te ku nnen vast stellen en da arbij indien  m ogelijk te 
vermijden dat een bemiddelingsvergadering moet worden bijeengeroepen.  

29. De instellingen streven ernaa r het a antal gewijzigde begrotingen zoveel mogelijk te 
beperken. 

Tijdschema 

30. De Commissie stelt de twee takken van de begrotingsauto riteit vooraf in kennis van 
de mogelijke data van aannem ing van ontwerpen van gewijzigde begro ting, wat de 
uiteindelijke datum van aanneming onverlet laat. 

31. Overeenkomstig zijn  eigen reglem ent van orde streeft elke tak van de  
begrotingsautoriteit ernaar, het door de Comm issie ingediende ontwerp van 
gewijzigde begroting spoedig na de aanneming door de Commissie te behandelen. 

32. Om de procedure te bespoedigen stemmen de beide takken van de 
begrotingsautoriteit de planning van hun respectieve werkzaam heden zoveel  
mogelijk op  elkaar af, ten einde de pr ocedure sam enhangend en convergerend t e 
laten verlopen. Daarom trachten zij zo snel mogelijk een indicatief tijdschema vast te 
stellen voo r de dive rse stappen  die le iden to t de uiteinde lijke vas tstelling van de  
gewijzigde begroting. 

De twee takken van de begrotingsautor iteit houden rekening m et de relatieve 
urgentie van de gewijzigde begroting en de noodzaak om deze tijdig goed  te keuren, 
wil ze nog dienstig zijn in het betrokken jaar. 

Samenwerking tijdens de lezing door elke tak van de begrotingsautoriteit 

33. De instellingen werken te goeder trouw samen gedurende de gehele procedure en 
doen er alles aan om de vaststelling van gewijzigde begrotingen in een vroeg stadium 
van de procedure mogelijk te maken. 

Indien gewenst en indien er m ogelijk een verschil van inzicht is, kan elke tak van de  
begrotingsautoriteit, alvorens een definitief standpunt in te nemen over de gewijzigde 
begroting, of ook de Commissie,  voorstellen een specifieke  trialoog te beleggen om 
de verschillen van inzicht te bespreken en te trachten een compromis te bereiken. 

34. Alle door de Commissie ingediende en nog niet definitief goedgekeurde ontwerpen 
van gewijzigde begroting worden stelselm atig op de agenda van de in het kader van 
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de jaarlijkse begrotin gsprocedure ge plande trialoogvergaderingen  gezet. De  
Commissie licht de ontwerpen  van gewijzigde begroting toe en de twe e takken van 
de begrotingsautoriteit maken, voor zover m ogelijk, hun respectieve standpunt 
bekend vóór de trialoog.  

35. Indien tijde ns de tr ialoog een comprom is wo rdt be reikt, verbind t e lke tak  van  d e 
begrotingsautoriteit zich ertoe bij de bespreking van de gewijzigde begroting 
overeenkomstig het Verdrag en zijn regl ement van orde rekening te houden m et de 
resultaten van de trialoog. 

Samenwerking na de lezing door elke tak van de begrotingsautoriteit 

36. Als het Europees Parlem ent het standpunt van de Raad zonder am endementen 
goedkeurt, is de gewijzigde begroting vastgesteld. 

37. Als het Europees Parlem ent m et een m eerderheid van zijn leden am endementen 
aanneemt, is artikel 314, lid 4, onder c), VWEU van toepassing. Vóór de bijeenkomst 
van het bemiddelingscomité wordt echter een trialoogvergadering belegd. 

– Indien tijdens de tr ialoog overeenstemming wordt bere ikt en mits elke tak van  
de begrotingsautoriteit de resultaten van de tr ialoog aanvaardt, wordt de 
bemiddeling afgesloten m et een briefw isseling, zonder bijeenkom st van het 
bemiddelingscomité. 

– Indien tijd ens de tr ialoog geen ov ereenstemming wordt b ereikt, komt het 
bemiddelingscomité bijeen, dat zijn  werkzaam heden organiseert m et 
inachtneming van de om standigheden, te n einde het beslui tvormingsproces, 
voor zover m ogelijk, af te ronden bi nnen de in artikel 314, lid 6, VWEU 
genoemde term ijn van eenentwintig dage n. Het bem iddelingscomité kan zijn 
conclusies vaststellen in een briefwisseling. 




