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Gezien: 

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

– Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad 
van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie1, en met name artikel 41, 

– Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20202, en met name 
artikel 13, 

– de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, 
vastgesteld op 20 november 20133, 

– de gewijzigde begroting nr. 1/20144, vastgesteld op 16 april 2014, 

– het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/20145, vastgesteld op 15 april 2014, 

dient de Europese Commissie bij de begrotingsautoriteit het ontwerp van gewijzigde 
begroting nr. 3 bij de begroting 2014 in. 
 
 
WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER 
AFDELING 
 
De wijzigingen in de staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling zijn beschikbaar via 
EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Ter informatie is een Engelse 
versie van de wijzigingen in de staat van ontvangsten als budgettaire bijlage bijgevoegd. 

                                                 
1 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
2 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884. 
3 PB L 51 van 20.2.2014, blz. 1. 
4  PB L XX, XX.X.2014. 
5  COM(2014) 234 van 15.4.2014. 

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
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1. INLEIDING 
Het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 3 voor het jaar 2014 heeft betrekking op het 
volgende:  

⎯ een verhoging ten bedrage van 1 417,0 miljoen EUR van de raming van de andere ontvangsten 
uit boeten en interesten;  

⎯ een verhoging ten bedrage van 151,0 miljoen EUR van de raming van de andere ontvangsten 
uit terugbetalingen en ontvangsten die zijn terugbetaald aan de Europees-mediterrane 
investerings- en partnerschapsfaciliteit (Femip);  

⎯ een herschikking van de betalingskredieten uit de reserve voor de 
partnerschapsovereenkomsten voor duurzame visserij aan het Europees Visserijfonds, ten 
belope van 65,0 miljoen EUR;  

⎯ een verhoging ten bedrage van 711,4 miljoen EUR van de betalingskredieten voor de 
rubrieken 1a, 2 en 4 tot aan het 2014-maximum voor betalingen. Het is de bedoeling in de 
behoeften tot het einde van het jaar te voorzien zodat uitstaande verplichtingen in verband met 
vastleggingen uit het verleden en van het lopende jaar kunnen worden nagekomen, geldboeten 
worden vermeden en begunstigden de middelen ontvangen die voor goedgekeurd EU-beleid in 
het vooruitzicht zijn gesteld en waarvoor het Parlement en de Raad de desbetreffende 
vastleggingskredieten in eerdere begrotingsjaren hadden goedgekeurd; 

⎯ een verhoging ten bedrage van 4 026,7 miljoen EUR van de betalingskredieten voor 
rubriek 1a, rubriek 1b, rubriek 2 en rubriek 4, waarvoor de Commissie voorstelt de marge voor 
onvoorziene uitgaven te gebruiken overeenkomstig artikel 13 van de verordening betreffende 
het meerjarig financieel kader (MFK). Het is hierbij de bedoeling een antwoord te bieden op 
gebeurtenissen die niet waren voorzien op het moment dat de MFK-betalingsmaxima voor de 
periode 2014-2020 MFF zijn overeengekomen; en 

⎯ een aanpassing van de personeelsformatie van de Commissie, de bureaus, het Comité van de 
Regio's en de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, teneinde rekening te 
houden met de omzetting van de ambten in de functiegroep van assistenten (AST) tot ambten 
in de nieuwe functiegroep van secretariaats- en kantoormedewerkers (AST/SC) nu 
betrouwbare ramingen van het aantal relevante ambten voor 2014 beschikbaar zijn gekomen. 
De vereiste omzetting van ambten resulteert in een besparing van administratieve uitgaven 
onder rubriek 5 van 0,4 miljoen EUR. De daarmee verbonden betalingskredieten komen 
beschikbaar voor herschikking. 

Overeenkomstig artikel 41, lid 2, van het Financieel Reglement en artikel 13 van de MFK-verordening 
heeft de Commissie de mogelijkheden onderzocht om kredieten binnen de begroting voor 2014 intern 
te herschikken, tegen de achtergrond van een aanhoudend hoog uitvoeringspercentage voor alle 
belangrijke programma's. Het verzoek om extra betalingskredieten (4 738,1 miljoen EUR) in dit 
OGB 3/2014 komt overeen met de extra betalingskredieten die nog nodig zijn om te voldoen aan de 
behoeften tot het einde van het jaar met betrekking tot de begroting 2014, met volledige 
gebruikmaking van het beschikbare maximum en de specifieke flexibiliteitsmechanismen die in de 
MFK-verordening zijn opgenomen. 

Het verzoek om 4 738,1 miljoen EUR wordt in onderstaande afdeling 3 nader toegelicht. 

Wanneer rekening wordt gehouden met de in afdeling 2 bedoelde hogere ontvangsten beloopt het 
netto-effect qua verzoek om extra middelen 3 170,1 miljoen EUR. Bovendien heeft de Commissie 
reeds in april 2014 voorgesteld om het 1 005,4 miljoen EUR bedragende surplus uit de uitvoering van 
begrotingsjaar 2013 te budgetteren, wat het desbetreffende verzoek om bijdragen verder vermindert en 
resulteert in een netto-effect van 2 164,7 miljoen EUR in vergelijking met de huidige goedgekeurde 
begroting. 
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2. HOGERE ONTVANGSTEN 

2.1 Boeten en interesten 
De goedgekeurde begroting 2014 bevat een initiële raming van 100 miljoen EUR aan ontvangsten uit 
boeten en sancties onder hoofdstuk 7 1 ⎯ 'Geldboeten', alsook van 15 miljoen EUR uit interesten op 
boeten overeenkomstig hoofdstuk 7 0 ⎯ 'Interesten voor betalingsachterstanden'. Gezien de bedragen 
die dit jaar al zijn ontvangen of waarschijnlijk worden ontvangen, wordt voorgesteld om de 
oorspronkelijke raming van de ontvangsten uit boeten (artikel 7 1 0 ⎯ 'Geldboeten, dwangsommen en 
andere sancties') te verhogen met 1 408 miljoen EUR, en die voor ontvangsten uit interesten 
(artikel 7 0 1 ⎯ 'Interest voor betalingsachterstand en overige renten op boeten') te verhogen met 9 
miljoen EUR. Overeenkomstig artikel 83 van het Financieel Reglement zal de Commissie de bedragen 
die zijn ontvangen als geldboeten, dwangsommen en sancties registreren zodra de besluiten die deze 
maatregelen opleggen niet meer kunnen worden herroepen door het Hof van Justitie van de Europese 
Unie. Deze toename van de ontvangsten uit boeten en interesten zal de impact van het huidige 
ontwerp van gewijzigde begroting op de bni-gebaseerde bijdragen van de lidstaten naar evenredigheid 
verminderen. 

In april 20146 heeft de Commissie reeds een herziening van de begrotingsontvangsten voorgesteld 
teneinde het overschot van de begrotingsuitvoering in 2013, ten belope 1 005,4 miljoen EUR, als 
ontvangst in de begroting 2014 op te nemen, overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement. 

2.2 Femip-terugbetalingen 
Terugbetalingen en ontvangsten ("terugvloeiende middelen"), die zijn terugbetaald aan de Europees-
mediterrane investerings- en partnerschapsfaciliteit (Femip), hebben zich sinds 2008 op de EU-
rekeningen van de Europese Investeringsbank (EIB) geaccumuleerd in afwachting van de vaststelling 
door de wetgever van het Commissievoorstel om de ENPI-verordening te wijzigen, wat het voor de 
EIB mogelijk zou hebben gemaakt deze middelen opnieuw te investeren. Een hergebruik van de 
terugvloeiende middelen werd ook besproken in de context van de herziening in 2012 van het 
Financieel Reglement en van de gemeenschappelijke uitvoeringsverordening voor de externe 
financieringsinstrumenten. Het juridische resultaat is echter dat geen van deze verordeningen kan 
worden gebruikt als rechtsgrondslag voor het hergebruik van terugvloeiende middelen uit juridische 
verbintenissen die vóór 2014 zijn aangegaan. 

Krachtens artikel 10 van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-
garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten 
buiten de Unie7 worden 110 miljoen EUR van de geaccumuleerde Femip-terugbetalingen gebruikt als 
externe bestemmingsontvangsten ter voorziening van het Garantiefonds voor het externe optreden, 
wat het mogelijk maakt de EIB-leningen met EU-garantie op te trekken met 2 miljard EUR. Bedragen 
van meer dan 110 miljoen EUR die voortvloeien uit wettelijke verbintenissen die vóór 2014 zijn 
aangegaan en die zijn terugbetaald aan de trustrekeningen welke vóór de Femip zijn geopend, worden 
overeenkomstig het algemene begrotingsbeginsel van universaliteit in de EU-begroting opgevoerd na 
aftrek van beheerskosten en provisies. Derhalve wordt voorgesteld dat 151 miljoen EUR, wat 
overeenstemt met het bedrag dat eind 2013 beschikbaar was op de relevante EU-rekeningen van de 
EIB, in de huidige gewijzigde begroting wordt opgevoerd. 

De budgettaire opmerkingen bij artikel 8 1 0 – 'Aflossingen op en renteopbrengst van in het kader van 
de financiële samenwerking met derde landen van het Middellandse-Zeegebied verstrekte speciale 
leningen en risicodragend kapitaal' en artikel 01 03 06 – 'Voorziening van het Garantiefonds' zijn 
dienovereenkomstig aangepast om rekening te houden met het gebruik van 110 miljoen EUR als 
externe bestemmingsontvangsten ter voorziening van het Garantiefonds voor het externe optreden, 
overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement 

                                                 
6  COM(2014) 234 van 15.4.2014. 
7  PB L 135, 8.5.2014. 
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3. BETALINGSTEKORTEN, UITVOERING EN HERSCHIKKING 

3.1 Betalingstekorten 
Het maximum voor betalingskredieten in 2014 is in het MFK voor 2014-2020 vastgelegd op 
135,866 miljard EUR (in lopende prijzen). Dit bedrag ligt 8,4 miljard EUR lager dan de definitieve 
begroting 2013, terwijl, zoals de Commissie herhaaldelijk heeft gesteld, de betalingsbehoeften voor 
2014 een betalingsmaximum zouden hebben gevergd dat nauwer aansluit bij het maximum voor 2013. 
Als gevolg daarvan zijn reeds op dit moment van het jaar tekorten qua betalingskredieten zichtbaar 
voor talrijke rubrieken, zoals nader beschreven in onderstaand punt 3.2. Voorts was de 
betalingsachterstand qua onbetaalde betalingsaanvragen voor de 2007-2013-programma's in 
rubriek 1b eind 2013 reeds opgelopen tot 23,4 miljard EUR.  

Tegen deze achtergrond van betalingsachterstanden voor talrijke rubrieken stelt de Commissie voor de 
niet-toegewezen marge die beschikbaar is binnen het maximum (711 miljoen EUR) te gebruiken en 
bovendien de marge voor onvoorziene uitgaven volop te benutten om alle budgettaire gevolgen te 
dekken van gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na het bereiken van de overeenstemming, in 
februari 2013, over het betalingsmaximum voor het MFK 2014-2020.  

3.2 Uitvoering van de betalingskredieten 2014 tot op heden 
In het totaal stond de uitvoering van de betalingskredieten op 22 mei 2014 op een bedrag van 
76,9 miljard EUR, wat neerkomt op 58 % van de beschikbare kredieten. Dit bedrag ligt 3,8 miljard 
EUR hoger dan de uitvoering op dezelfde dag in 2013, met in alle rubrieken een versnelde uitvoering 
ten opzichte van vorig jaar. Het bijzonder hoge niveau van uitvoering van de begroting moet worden 
gezien tegen de achtergrond van maandelijkse cashflow-beperkingen in de loop van 2014 tot op 
heden, wat heeft geresulteerd in tijdelijke beperkingen van de betalingsopdrachten voor cohesie 
(rubriek 1b) en plattelandsontwikkeling (rubriek 2). Deze beperkingen hebben de uitvoering op 
artificiële wijze beperkt tot een bedrag dat lager ligt dan normaal voor de eerste jaarhelft.  

Bovendien moet het huidig niveau van begrotingsuitvoering worden gezien tegen de achtergrond van 
een algemeen niveau van uitvoering op het einde van het jaar 2013, oplopend tot een bedrag van 140,4 
miljard EUR voor de afdeling "Commissie" van de begroting, terwijl de goedgekeurde 
betalingskredieten in de 2014-begroting 7,6 miljard EUR lager lagen. Het huidige tekort aan 
betalingskredieten heeft de Commissie ertoe gedwongen te verzoeken om specifieke dringende 
overschrijvingen (DEC 6/2014 en DEC 10/2014) om, in afwachting van de verhogingen waarom in dit 
ontwerp van gewijzigde begroting wordt verzocht, minimaal de meest urgente behoeften te dekken.  

Het huidige uitvoeringstempo rechtvaardigt een aanzienlijke opvoering van de betalingen, ook gezien 
het feit dat de betalingen zich traditioneel concentreren aan het einde van het jaar en aangezien alle 
tussentijdse en saldobetalingen voor de 2007-2013-programma's in volle gang zijn. 

3.3 Mogelijkheden voor herschikking 
De voornaamste door de Commissie geïdentificeerde bron voor herschikking is de reserve voor 
partnerschapsovereenkomsten voor duurzame visserij. Na analyse van de stand van zaken van de 
onderhandelingen met betrekking tot partnerschapsovereenkomsten voor duurzame visserij en de 
evaluatie van de mogelijke datums voor inwerkingtreding kan een bedrag van 65 miljoen EUR in de 
vorm van betalingskredieten worden vrijgemaakt uit de reserve. Deze betalingskredieten kunnen dan 
voor herschikking worden gebruikt, waarbij de Commissie voorstelt de convergentiedoelstelling van 
het Europees visserijfonds (EVF) te versterken en zo rekening te houden met het grote aantal 
onbetaalde betalingsaanvragen op het einde van 2013. De betalingsachterstand bedroeg 450 miljoen 
EUR voor het EVF als geheel (ongeveer 10 % van de totale EVF-enveloppe voor de periode 2007-
2013), waarvan 350 miljoen EUR voor de convergentiedoelstelling. Dit overschrijdt de in 2014 
beschikbare kredieten voor dit begrotingsonderdeel met 31 miljoen EUR. Zelfs wanneer wordt 
verzocht om een verdere verhoging met een bedrag van 10 miljoen EUR uit de marge voor 
onvoorziene uitgaven (zie onder punt 6.4), overschrijden de onder dit begrotingsonderdeel vallende 
betalingsaanvragen de beschikbare kredieten.  
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De verhoging waarom voor dit begrotingsonderdeel wordt verzocht, is consistent met het hoge niveau 
van begrotingsuitvoering dat op 22 mei 2014 was gestegen tot 86 % van de oorspronkelijk voor 2014 
beschikbare kredieten. Zonder de voorgestelde herschikking van 65 miljoen EUR zou een deel van de 
betalingsaanvragen uit 2013 onbetaald blijven en zouden geen betalingsaanvragen van 2014 worden 
betaald. Bijgevolg zouden de betalingstermijnen niet in acht worden genomen en zou de naar 2015 
over te dragen betalingsachterstand aanzienlijk toenemen, wat de uitvoering van het programma in 
talrijke lidstaten in het gedrang zou brengen. 

 
                      In miljoen EUR, afgeronde cijfers 

Begrotings-
onderdeel Omschrijving 

Herschikking 
van betalings-
kredieten in 

OGB 3 
Europees visserijfonds 65 
11 06 12 Afwikkeling van het Europees Visserijfonds (EVF) — 

Convergentiedoelstelling (2007-2013) 
65 

Reserve voor partnerschapsovereenkomsten voor duurzame visserij   -65  
40 02 41 Reserve voor gesplitste kredieten (hangt samen met 11 03 01 – 

Partnerschapsovereenkomsten voor duurzame visserij) 
 -65 

Totaal  0 

Voorts komt een bedrag van 0,38 miljoen EUR beschikbaar na de omzetting van AST-ambten tot 
AST/SC-ambten in de personeelsformaties, als uiteengezet in afdeling 8.  

4. OVERZICHT VAN DE GEVRAAGDE AANVULLENDE BETALINGSKREDIETEN PER RUBRIEK  
Gezien het hoge niveau van betalingsuitvoering tot dusverre, de betalingstekorten en de uiterst 
beperkte mogelijkheden voor herschikking van betalingskredieten in de begroting voor 2014, stelt de 
Commissie voor om ten volle gebruik te maken van de niet-toegewezen marge binnen het 
betalingsmaximum voor 2014 en om de marge voor onvoorziene uitgaven ten volle te benutten voor 
betalingen in 2014, en dit te compenseren door een overeenkomstige vermindering van de maxima in 
latere jaren van het MFK8.  

De Commissie heeft een zorgvuldige beoordeling gemaakt van de behoeften om aan de verplichtingen 
van 2014 te voldoen. Op die basis heeft het onderhavige ontwerp van gewijzigde begroting ten doel 
het niveau van de betalingskredieten, beschikbaar voor diverse begrotingsonderdelen, aan te passen 
om een antwoord te bieden op duidelijk geïdentificeerde tekorten. De algemene uitsplitsing van de 
aanvullende betalingskredieten per MFK-rubriek is als volgt: 3,4 miljard EUR (wat goed is voor 
71,6 % van de totale verhoging) wordt gevraagd voor rubriek 1b, terwijl een verdere 1,3 miljard EUR 
dient ter dekking van de behoeften in het kader van andere rubrieken (zie onderstaande tabel).  

                                                 
8  COM(2014) XXX, 28.5.2014. 
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Betalingskredieten in miljoen EUR, afgeronde cijfers 
OGB 3 Betalingskredieten per rubriek van het 

MFK 
Definitieve 
begroting 

2013 

Goedge-
keurde 

begroting 
2014 

Gebruik 
van de 
marge 

Gebruik van 
marge voor 
onvoorziene 

uitgaven 

Totaal 
Aandeel in 

OGB 3 
Voorge-
stelde 

verhoging 
in verhou-

ding tot 
begroting 

2014 
1a Concurrentiekracht ter bevordering 

van groei en werkgelegenheid 12 778 11 441 305 282 587 12,4 % 5,1 % 

1b Economische, sociale en territoriale 
cohesie  56 350 50 951  3 395 3 395 71,6 % 6,7 % 

2 Duurzame groei: natuurlijke hulp-
bronnen 57 814 56 459 6 100 106 2,2 % 0,2 % 

3 Veiligheid en burgerschap 1 894 1 677      
4 Europa als wereldspeler 6 967 6 191 401 250 651 13,7 % 10,5 % 
5 Administratie 8 418 8 406      
6 Compensatiebedragen 75 29      

Totaal 144 295 135 155 711 4 027 4 738 100,0 % 3,5 % 
Waarvan rubrieken 1a, 2 en 4 77 559 74 091 711 632 1 343 28,4 % 1,8 % 

In onderstaande afdelingen wordt een gedetailleerde rechtvaardiging gegeven voor de extra behoeften 
aan betalingskredieten, per MFK-rubriek, uit de niet-toegewezen marge onder het betalingsmaximum 
(afdeling 5), alsook uit de marge voor onvoorziene uitgaven (afdeling 6). In afdeling 7 wordt de totale 
impact van de verhoging van de gevraagde betalingskredieten voor alle betrokken 
begrotingsonderdelen gegeven. 

5. VERHOGING VAN BETALINGEN UIT DE NIET-TOEGEWEZEN MARGE 

5.1. Rubriek 1a ⎯ Concurrentiekracht voor groei en werkgelegenheid 
Het verzoek voor de verhoging van de betalingskredieten in het kader van rubriek 1a heeft betrekking 
op een totaalbedrag van 305 miljoen EUR, uitgesplitst als getoond in onderstaande tabel. Volgend op 
de tabel wordt een gedetailleerde rechtvaardiging gegeven. 

                      In miljoen EUR, afgeronde cijfers 

Begrotings-
onderdeel Omschrijving 

Verhoging 
betalings-

kredieten in 
OGB 3 

EGNOS en Galileo 70 
02 05 01 Ontwikkeling en levering van mondiale infrastructuren en 

satellietnavigatiediensten (Galileo) tegen 2019 
70 

Onderzoek 75 
08 02 51 Voltooiing van het voorgaande kaderprogramma voor onderzoek — 

Zevende kaderprogramma — EG-acties onder contract (2007 tot 
2013) 

50 

09 04 51 Voltooiing van het voorgaande kaderprogramma voor onderzoek — 
Zevende kaderprogramma — EG-acties onder contract (2007 tot 
2013) 

25 

Erasmus+ 85 
15 02 01 01 Bevordering van uitmuntendheid en samenwerking in de Europese 

onderwijs- en opleidingssector en het belang daarvan voor de 
arbeidsmarkt 

85 

Douane en Fiscalis 10 
14 02 01 Ondersteuning van de werking van de douane-unie 7,5 
14 03 01 Verbetering van de werking van de belastingstelsels 2,5 
Europees economisch herstelplan (EERP) 55 
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32 02 52 Voltooiing van energieprojecten ter ondersteuning van het 
economisch herstel 

55 

Interoperabiliteitsoplossingen voor Europese overheidsdiensten (ISA) 10 
26 03 01 01 Interoperabiliteitsoplossingen voor Europese overheidsdiensten 

(ISA) 
10 

Totaal  305 

EGNOS en Galileo  
De extra 70 miljoen EUR aan betalingskredieten is vereist om gedeeltelijk de kloof te dichten tussen 
het bedrag waarom is verzocht in het ontwerp van begroting 2014 en de definitief goedgekeurde 
begroting voor het GNSS-programma. Gezien de laatste prognose van het Europees 
Ruimteagentschap, is dit bedrag vereist om een verdere voltooiing van de GNSS-systemen mogelijk te 
maken. Met name zijn aanzienlijke betalingen vereist in 2014 voor de ontwikkeling van de 
draagraketten die in 2014-2015 de momenteel in aanbouw zijnde satellieten in hun ruimtebaan zullen 
brengen.  

Horizon 2020 
Er is een extra 75 miljoen EUR vereist om te voldoen aan de betalingsbehoeften voor de afronding 
van de onderzoeksprogramma's in het raam van het 7e kaderprogramma voor onderzoek (KP7). In het 
algemeen liggen de betalingskredieten die in de begroting 2014 zijn goedgekeurd voor de 
begrotingsonderdelen ter afsluiting van KP7 aanzienlijk lager dan de bedragen waarom is verzocht in 
de ontwerpbegroting. Dit geldt echter meer in het bijzonder voor de begrotingsartikelen 08 02 51 en 
09 04 51 die betrekking hebben op een groot aantal onderzoeksprogramma's en -acties en waarvoor de 
uitvoering van de beschikbare kredieten op 22 mei reeds respectievelijk 50 en 65 % bedroeg. De 
aangevraagde verhoging is noodzakelijk teneinde de resterende voorfinanciering van de 2013-
vastleggingen (wat voor de laatste keer kan gebeuren in 2014) te betalen en vertragingen bij de 
tussentijdse en saldobetalingen te vermijden waarvoor de Commissie reeds juridische verbintenissen 
heeft aangegaan, wat zou kunnen resulteren in interesten op betalingsachterstanden. De momenteel 
goedgekeurde betalingskredieten zullen in het begin van het najaar 2014 naar verwachting volledig 
zijn opgebruikt, waarna de Commissie niet langer in staat zal zijn de tussentijdse en saldobetalingen 
uit te voeren voor kosten die reeds door de begunstigden zijn gemaakt. De uitstaande vastleggingen 
voor onderzoeksprogramma's waren eind 2013 gestegen met 2,7 miljard EUR, wat de hoogste 
jaarlijkse toename in de periode 2007-2013 is voor dit programma. 

Erasmus+ 
Er is 85 miljoen EUR vereist om de mobiliteitsacties van Erasmus+ in 2014 volledig uit te voeren. De 
mobiliteitsacties die door de nationale agentschappen in de lidstaten ten uitvoer worden gelegd, 
moeten het academisch jaar 2014-2015 volgen en hebben korte projectcycli. Zonder de voorgestelde 
verhoging zal het niet mogelijk zijn de tweede voorfinanciering te betalen aan de nationale 
agentschappen, wat inhoudt dat die niet langer in staat zullen zijn een deel van de uitwisselingen in het 
tweede semester van 2014-2015 te financieren. Dit zal in het bijzonder een effect hebben op 
begunstigden met beperkte financiële middelen.  

Douane en Fiscalis 
Er is 10 miljoen EUR vereist om vastlegging en betaling van het volledige bedrag van goedgekeurde 
vastleggingskredieten mogelijk te maken in 2014. De goedgekeurde betalingskredieten zullen naar 
verwachting volledig zijn gebruikt tegen het einde van het derde kwartaal.  

Europees economisch herstelplan (EERP) 
De goedgekeurde betalingskredieten in de begroting 2014 voor het EERP, ten bedrage van 85 miljoen 
EUR in betalingskredieten, zijn reeds volledig gebruikt. Teneinde het tekort qua betalingsbehoeften te 
overbruggen, verzoekt de Commissie om een verhoging met 55 miljoen EUR. 
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Interoperabiliteitsoplossingen voor Europese overheidsdiensten (ISA) 
Het ISA-programma heeft de afgelopen jaren recurrente betalingstekorten gekend en is bijgevolg op 
systematische wijze moeten worden versterkt via de globale overschrijving en specifieke 
overschrijvingen door de Begrotingsautoriteit. De goedgekeurde betalingskredieten zullen naar 
verwachting eind juni 2014 volledig zijn gebruikt. Een versterking van 10 miljoen EUR is vereist om 
te vermijden dat rente op betalingsachterstanden moeten worden betaald.  

5.2. Rubriek 2 ⎯ Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen 
Er wordt verzocht om een verhoging van de betalingskredieten met 6 miljoen EUR voor het LIFE-
programma (begrotingsartikel 34 02 01). Die verhoging is nodig geworden omdat de financiële 
instrumenten in de praktijk sneller kunnen worden opgestart dan oorspronkelijk verwacht. Om de 
verwachte resultaten te kunnen behalen is het van cruciaal strategisch belang om uitstel bij het 
opstarten van financiële instrumenten te vermijden. Om de tenuitvoerlegging van de leen- en 
garantieregeling van het 'Instrument voor de particuliere financiering van energie-efficiëntie' (PF4eE) 
mogelijk te maken, en aangezien ten minste één financieringsovereenkomst met financiële instellingen 
zich reeds in een zeer gevorderd stadium bevindt, zullen de desbetreffende betalingen, die nog niet 
waren opgenomen in de ontwerpbegroting 2014, reeds in 2014 worden verwacht. De beperkte 
kredieten die voor het relevante begrotingsonderdeel zijn goedgekeurd, zijn gereserveerd voor 
traditionele aanbestedingen.  

5.3. Rubriek 4 ⎯ Europa als wereldspeler 
Alles samen wordt verzocht om een verhoging van de betalingskredieten met 401 miljoen EUR, 
uitgesplitst als volgt: 

                      In miljoen EUR, afgeronde cijfers 

Begrotings-
onderdeel Naam 

Verhoging 
betalings-

kredieten in 
OGB 3 

Humanitaire hulp 250 
23 02 01 Vertrekking van snelle, doeltreffende en op behoeften gebaseerde 

humanitaire hulp en voedselhulp 
250 

Instrument voor pretoetredingssteun (IPA) 45 
22 02 51 Voltooiing van eerdere pretoetredingssteun (vóór 2014) 45 
Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) 55 
21 02 51 02 Samenwerking met ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika  19 
21 02 51 03 Samenwerking met ontwikkelingslanden in Azië, met inbegrip van 

Centraal-Azië en het Midden-Oosten 
36 

Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP) 51 
19 02 01 Respons op crises en opkomende crises 51 
Totaal  401 

Humanitaire hulp 
De vastleggingskredieten voor humanitaire hulp zijn in 2013 en in de daaraan voorafgaande jaren 
aanzienlijk verhoogd om tegemoet te komen aan de overweldigende behoeften ten gevolge van 
onvoorziene rampen en grote crises, onder meer in Mali, de Sahel, de Hoorn van Afrika, Soedan/Zuid-
Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek, Somalië en met name Syrië. 

Hoewel het bedrag voor betalingskredieten in de loop van 2013 met 52 % is verhoogd, kon deze 
verhoging om reden van algemene beperkingen op de betalingskredieten de op het einde van 2013 nog 
uitstaande verplichtingen (RAL), die waren opgelopen tot 862 miljoen EUR of 111 % van de 
beschikbare betalingskredieten in 2014, niet verminderen. Rekening houdend met de vrij korte cycli 
(12 tot 18 maanden) van projecten voor humanitaire hulp, maakt dit het voor de Commissie uiterst 
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moeilijk om haar contractuele verplichtingen in acht te nemen en de spoedeisende acties die gepland 
zijn in de World Wide Decision (WWD)9 voor 2014 uit te voeren, zelfs als rekening wordt gehouden 
met verzachtende maatregelen zoals een vermindering van de voorfinanciering voor de Verenigde 
Naties en ander internationale organisaties. 

Er is reeds een verhoging met 150 miljoen EUR uitgevoerd in april 2014, meer bepaald via een 
overschrijving door de begrotingsautoriteit (DEC 6) die daarvoor heeft geput uit de reserve voor 
noodhulp (50 miljoen EUR), en een tijdelijke herschikking binnen het DCI (55 miljoen EUR) en het 
IPA (45 miljoen EUR, inclusief 15 miljoen EUR afkomstig van grensoverschrijdende samenwerking). 
De Commissie verzoekt om 250 miljoen EUR om haar in staat te stellen te voldoen aan haar 
juridische verplichtingen en onderbreking op het terrein te vermijden. 

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) en Instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA) 
De DCI- en IPA-programma's zullen naar verwachting in de tweede jaarhelft betalingstekorten 
ondervinden. Desondanks en gezien de uitzonderlijke urgentie op humanitair gebied en de backload-
uitbetalingsprofielen voor beide instrumenten, werd in april 2014 een bedrag van 100 miljoen EUR in 
betalingskredieten via DEC 6 tijdelijk overgeschreven naar humanitaire hulp. De Commissie verzoekt 
om dit bedrag van 100 miljoen EUR in betalingskredieten terug te geven aan DCI en IPA omdat 
zonder dit bedrag de activiteiten in het kader van beide instrumenten ernstig in het gedrang zouden 
komen. 

Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP) 
De betalingskredieten die momenteel in de begroting 2014 beschikbaar zijn voor het onderdeel 
'respons op crises' en 'conflictpreventie' van het Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede, 
zullen naar verwachting vanaf juli 2014 volledig zijn gebruikt. De betaling van openstaande facturen, 
voor een bedrag van 70 miljoen EUR op het einde van 2013, moest worden uitgesteld tot 2014. De 
Commissie verzoekt om een verhoging met 51 miljoen EUR. 

6. VERHOGING VAN BETALINGEN UIT DE MARGE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN 

6.1 Onvoorziene omstandigheden 
Overeenkomstig de technische aanpassing van het financieel kader voor 2014 op basis van de evolutie 
van het BNI10, bedraagt de marge voor onvoorziene uitgaven voor 2014 in absolute termen 4 026,7 
miljoen EUR. 

In artikel 13 van de MFK-verordening wordt de marge voor onvoorziene uitgaven gedefinieerd als een 
"laatste redmiddel om op onvoorziene omstandigheden te reageren"11. Dit houdt in dat de 
desbetreffende behoeften niet konden worden ingeschat op het moment in februari 2013 dat de 
betalingsmaxima werden vastgesteld en dat er geen andere optie is dan het aanspreken van de marge 
voor onvoorziene uitgaven. 

Een aantal onvoorziene omstandigheden heeft daadwerkelijk een effect op de betalingsbehoeften in 
2014, en wel als volgt:  

1. Frontloading: er zijn grotere betalingsbehoeften ten gevolge van de het in juni 2013 tussen het 
Europees Parlement en de Raad bereikte politieke akkoord over het MFK 2014-2020 dat 
voorziet in een frontloading ten behoeve van 'Horizon 2020', 'Erasmus+' en 'COSME' in de 
periode 2014-2015 voor een bedrag van 400 miljoen EUR in vastleggingskredieten tegen 
2011-prijzen. In maart 2014 hebben het Europees Parlement en de Raad bovendien besloten 
om het kapitaal van het Europees Investeringsfonds (EIF) vanaf 2014 te verhogen met 

                                                 
9  Uitvoeringsbesluit van de Commissie ter financiering van de operationele prioriteiten voor humanitaire hulp van 

de EU-begroting voor 2014.  
10  COM(2013) 928 van 20.12.2013. 
11  PB L 347 van 20.12.2013. 
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bijdragen van 'Horizon 2020' en 'COSME' die in 2014 zullen worden gestort. Dit verhoogt ook 
de betalingsverplichtingen voor 2014 aangezien de jaarlijkse tranche onmiddellijke  de 
budgettaire/wettelijke vastleggingen moet volgen. Het gecombineerde effect op de 
betalingskredieten bedraagt + 282 miljoen EUR in 2014. Het besluit tot frontloading van het 
'Youth Employment Initiative' (YEI) in 2014 voor een bedrag van 1 271 miljoen EUR in 
vastleggingskredieten (tegen 2011-prijzen) heeft ook een aanvullend effect van 345 miljoen 
EUR in betalingskredieten. De desbetreffende betalingskredieten zijn echter reeds opgenomen 
in de ontwerpbegroting 2014; 

2. FEAD: de vastgestelde rechtsgrondslag voor het 'Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen' (FEAD) voorziet in een aanvulling voor 2014-2020 met 1 miljard EUR tegen 
huidige prijzen in vergelijking met het Commissievoorstel, wat resulteert in hogere 
voorschotten (11 % voor het FEAD vergeleken met het gemiddelde van 1,1 % voor de 
structuurfondsen). Dit resulteert in een extra behoefte aan betalingskredieten van 99 miljoen 
EUR in 2014; 

3. Cohesiebeleid: tegen het einde van 2013 stonden er onbetaalde betalingsaanvragen open voor 
een bedrag van 23,4 miljard EUR, wat 3,4 miljard meer is dan hoogste voorafgaandelijke 
schatting van de Commissie (maximaal 20 miljard EUR). Een dergelijke kloof moet worden 
gedempt om te voorkomen dat een groeiende achterstand bij de betalingsaanvragen tot 
problemen leidt. Overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van februari 2013 is de 
toename met 10 % van de medefinancieringsniveaus voor lidstaten waarvan de financiële 
stabiliteit ernstig in het gedrang is gekomen, in de tijd verlengd. Dit brengt een verhoging mee 
van de betalingskredieten in 2014 met 1 125 miljoen EUR. Voorzichtigheidshalve stelt de 
Commissie in dit stadium echter niet voor om het effect op betalingen van de verlenging van 
de verhoogde medefinancieringsniveaus voor het cohesiebeleid in de berekening op te nemen; 
zij wacht hiervoor bevestiging af van de verwachte achterstand bij de betalingsaanvragen tegen 
het jaareinde van 2014; 

4. Plattelandsontwikkeling: overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van februari 
2013 is de toename met 10 % van de medefinancieringsniveaus voor lidstaten waarvan de 
financiële stabiliteit ernstig in het gedrang is gekomen, in de tijd verlengd, zoals voorgesteld 
door de Commissie12. Dit brengt een verhoging mee van de betalingskredieten in 2014 met 90 
miljoen EUR; 

5. Europees visserijfonds: op soortgelijke wijze is overeenkomstig de conclusies van de Europese 
Raad van februari 2013 de toename met 10 % van de medefinancieringsniveaus voor lidstaten 
waarvan de financiële stabiliteit ernstig in het gedrang is gekomen, in de tijd verlengd, zoals 
voorgesteld door de Commissie13. Dit brengt een verhoging mee van de betalingskredieten in 
2014 met 10 miljoen EUR; 

6. Oekraïne: het door de Commissie aangekondigde financiële pakket14 voor Oekraïne bevat een 
'overeenkomst voor staatsopbouw' in de vorm van begrotingsondersteuning ten belope van 355 
miljoen EUR15, waarvan een eerste tranche van 250 miljoen EUR in juni 2014 en een tweede 
tranche van 105 miljoen EUR medio 2015 moet worden uitbetaald. Dit uitbetalingsschema 
verloopt veel sneller dan bij de traditionele bijstand in het kader van het Europees 
nabuurschapsinstrument. De in 2014 vereiste extra betalingskredieten belopen 250 miljoen 
EUR. 

                                                 
12  COM(2013) 521 van 11.7.2013. 
13  COM(2013) 428 van 18.6.2013. 
14  IP 14/219 van 5.3.2014. 
15  Financieringsbesluiten C(2014) 2907 en C(2014) 2906 van 29.4.2014. Op deze datum aangekondigd via 

perscommuniqué IP/14/501. 



 

 14    

De extra betalingsbehoeften voor 2014 ten gevolge van de hierboven geschetste onvoorziene 
omstandigheden worden in belangrijke mate gecompenseerd door lagere betalingsbehoeften in de 
latere jaren van het MFK 2014-2020. Het is dankzij deze compenserende effecten dat het gebruik van 
de marge voor onvoorziene uitgaven, gepaard aan een compensatie in de daaropvolgende jaren, 
verantwoord is voor het antwoord op deze onvoorziene behoeften.  

In onderstaande afdelingen worden de specifieke bedragen gespecificeerd in verband met onvoorziene 
omstandigheden waarvoor in dit ontwerp van gewijzigde begroting om aanvullende betalingskredieten 
is verzocht, en wordt een opsplitsing per begrotingslijn van de desbetreffende aanvullende 
betalingskredieten gegeven. 

6.2. Rubriek 1a ⎯ Concurrentiekracht voor groei en werkgelegenheid 
Het verzoek om verhoging van de betalingskredieten in rubriek 1a uit de marge voor onvoorziene 
uitgaven beloopt 282 miljoen EUR en wordt als volgt uitgesplitst: 

                      In miljoen EUR, afgeronde cijfers 

Begrotings-
onderdeel Omschrijving 

Verhoging 
betalings-

kredieten in 
OGB 3 

Horizon 2020  155 
08 02 01 01 Stimuleren van grensverleggend onderzoek in de Europese 

Onderzoeksraad (ERC) 
55 

08 02 02 02 Verbeteren van de toegang tot risicokapitaal voor investeringen in 
onderzoek en innovatie 

10 

15 03 01 01 Marie Skłodowska-Curie-acties — Nieuwe vaardigheden en 
innovatie genereren 

90 

Erasmus + 117 
15 02 01 01 Bevordering van uitmuntendheid en samenwerking in de Europese 

onderwijs- en opleidingssector en het belang daarvan voor de 
arbeidsmarkt 

117 

COSME 10 
02 02 02 Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) meer toegang geven 

tot financiering in de vorm van eigen vermogen en schuld 
10 

Totaal  282 

Horizon 2020 

Het extra bedrag van 155 miljoen EUR aan betalingskredieten uit de marge voor onvoorziene uitgaven 
is nodig om te voldoen aan de extra betalingsbehoeften ten gevolge van de frontloading van de 
uitgaven voor Horizon 2020 en de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds (EIF). In het 
kader van de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad over het MFK 2014-2020 
zijn de vastleggingskredieten voor the Marie Skłodowska-Curie-acties en de Europese 
Onderzoeksraad in de 2014-begroting opgenomen ter hoogte van 200 miljoen EUR (tegen 2011-
prijzen). De aangevraagde aanvullende betalingskredieten zijn vereist om de voorfinanciering van 
deze onderzoeksacties te waarborgen. Voorts zal Horizon 2020 bijdragen tot de kapitaalverhoging van 
het EIF in maart 2014 (zie hieronder bij COSME). 

Erasmus+ 
Wat Horizon 2020 betreft, is 117 miljoen EUR aan betalingskredieten vereist als direct gevolg van het 
besluit om middelen voor het programma in een vroeg stadium vrij te geven in het kader van de MFK-
onderhandelingen voor 2014-2020 (+ 130 miljoen EUR in vastleggingskredieten tegen 2011-prijzen), 
teneinde de bestaande verhouding tussen vastleggingen en betalingen (85 %) in stand te houden. 

COSME 
Er is een bedrag van 10 miljoen EUR aan extra betalingskredieten vereist als direct gevolg van de in 
maart 2014 bereikte overeenkomst om het kapitaal van het EIF vanaf 2014 te verhogen, waarbij 
COSME op grond van de gewijzigde begroting nr. 1/2014 heeft bijgedragen met een bedrag van 21,5 
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miljoen EUR in vastleggings- en betalingskredieten. De extra betalingen zijn vereist om voort te gaan 
met de geplande uitvoering van het programma en daarbij het effect van de onverwachte 
kapitaalverhoging van het EIF te minimaliseren. 

6.3. Rubriek 1b ⎯ Economische, sociale en territoriale cohesie 
Het verzoek om verhoging van de betalingskredieten in rubriek 1b uit de marge voor onvoorziene 
uitgaven beloopt 3 395 miljoen EUR en wordt als volgt uitgesplitst: 

                      In miljoen EUR, afgeronde cijfers 

Begrotings-
onderdeel Omschrijving 

Verhoging 
betalings-

kredieten in 
OGB 3 

Cohesiebeleid 3 395 
04 06 01 Bevordering van sociale samenhang en verlichting van de ergste 

vormen van armoede in de Unie 
99 

13 03 16 Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO) — Convergentie 

2 401 

13 03 18 Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO) — Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid 

500 

13 03 19 Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO) — Europese territoriale samenwerking  

395 

Totaal  3 395 

Tegen het einde van 2013 stonden er onbetaalde betalingsaanvragen open voor een bedrag van 23,4 
miljard EUR, wat 3,4 miljard meer is dan hoogste voorafgaandelijke schatting van de Commissie. 
Deze hoger dan verwachte betalingsachterstand is een gevolg van het feit dat de lidstaten in 2013 voor 
een bedrag van 60,8 miljard EUR betalingsaanvragen hebben ingediend, in vergelijking met 50,6 
miljard EUR in 2012 (+ 20 %). De daadwerkelijke betalingsaanvragen in 2013 waren grotendeels in 
overeenstemming met de in september 2013 door de lidstaten toegezonden prognoses. Er kon echter 
niet worden voorspeld dat de lidstaten een aanzienlijk hoger bedrag voor betalingsaanvragen zouden 
indienen in 2013, meer in het bijzonder in de laatste twee maanden van het jaar. Dat is de reden 
waarom de Commissie verzoekt om een voorzichtige verhoging van de betalingskredieten voor de 
2007-2013-programma's, meer bepaald van dezelfde grootteorde als de onverwachte toename van de 
betalingsachterstand voor 2013.  

De omvang van de betalingsachterstand tegen het jaareinde van 2013 is niet langer houdbaar: de 
achterstand bedraagt nu meer dan de helft van de totale goedgekeurde betalingskredieten in de 
begroting 2014 voor de 2007-2013-programma's. Deze situatie is met name moeilijk te beheren bij het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), waarvan de betalingsachterstand van 15,1 
miljard EUR tegen het jaareinde van 2013 een niveau had bereikt van 56 % van de kredieten binnen 
de goedgekeurde 2014-begroting (het overeenkomstige niveau voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
en het Cohesiefonds was ongeveer 40 %). Om die reden stelt de Commissie voor om in het OGB 
3/2014 de verhoging te concentreren op het EFRO. Zelfs met de voorgestelde verhoging zal de 
betalingsachterstand nog steeds 44 % bedragen van de totale kredieten voor het EFRO. 

Gezien de recente prognoses van de lidstaten van 30 april 2014 en gezien de vergelijkbare 
prognosefout over de afgelopen twee jaar van 11,8 % (gemiddelde van de voorjaarsprognoses van 
2012 en 2013 teneinde afzonderlijke variaties glad te strijken), wordt nu verwacht dat de betalings-
aanvragen in 2014 kunnen oplopen tot een bedrag van wel 52 miljard EUR (ongeveer 5 miljard EUR 
meer dan de goedgekeurde begroting 2014). Dit houdt in dat niet wordt verwacht dat de betalings-
achterstand van eind 2013 wordt goedgemaakt door een lager niveau van betalingsaanvragen in 2014 
in vergelijking met de beschikbare kredieten. Ondanks de in dit ontwerp van gewijzigde begroting 
voorgestelde verhoging, zal de achterstand van onbetaalde facturen pas tegen het jaareinde van 2014 
zijn gestabiliseerd. De geraamde betalingsachterstand tegen het einde van 2014 omvat het effect van 
de verhoging van de medefinancieringsniveaus voor de 2007-2013-programma's met 10 %, wat werd 
verlengd van eind december 2013 tot 2016. Het desbetreffende effect op rubriek 1b wordt geraamd op 
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1 125 miljoen EUR voor 2014. Voorzichtigheidshalve echter verzoekt de Commissie momenteel, in 
afwachting van de evaluatie van het niveau van onbetaalde betalingsaanvragen tegen het einde van 
2014, niet om een verhoging van de betalingskredieten in verband met de verhoging van de 
medefinancieringsniveaus voor rubriek 1b. 

Wat het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) betreft, was de 
ontwerpbegroting 2014 opgesteld in de veronderstelling dat de FEAD-enveloppe voor 2014-2020 een 
bedrag van 2,5 miljard EUR (2011-prijzen) zou bevatten. Er is nu echter overeenstemming bereikt 
over een vrijwillige aanvullende bijdrage van bijna 1 miljard EUR (2011-prijzen) van het ESF. 
Wanneer een voorschottenniveau van 11 % voor dit fonds wordt gehanteerd in plaats van het 
voorschottenniveau van 1 % als gebruikelijk bij de structuurfondsen (1,5 % voor lidstaten met ernstige 
moeilijkheden wat hun financiële stabiliteit betreft), volgen daaruit aanvullende netto-
voorfinancieringsbetalingen ten belope van 99 miljoen EUR in 2014, een bedrag waarom wordt 
verzocht uit de marge voor onvoorziene uitgaven. Door uitsluitend het aanvullende nettobedrag aan te 
vragen, anticipeert de Commissie er al op dat een deel van de aanvullende FEAD-voorfinanciering zal 
worden gefinancierd via de overeenkomstige besparingen ten opzichte van de oorspronkelijk voor het 
ESF geplande voorfinanciering, dit om rekening te houden met de kleinere ESF-enveloppe.  

6.4. Rubriek 2 ⎯ Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen 
Het verzoek om verhoging van de betalingskredieten in rubriek 2 uit de marge voor onvoorziene 
uitgaven beloopt 100 miljoen EUR en wordt als volgt uitgesplitst: 

                      In miljoen EUR, afgeronde cijfers 

Begrotings-
onderdeel Omschrijving 

Verhoging 
betalings-

kredieten in 
OGB 3 

Plattelandsontwikkeling 90 
05 04 05 01 Voltooiing van Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling (Elfpo) – Programma's voor 
plattelandsontwikkeling (2007-2013) 

90 

Europees Visserijfonds 10 
11 06 12 Afwikkeling van het Europees Visserijfonds (EVF) — 

Convergentiedoelstelling (2007-2013)  
10 

Totaal  100 

Plattelandsontwikkeling 
Op grond van de conclusies van de Europese Raad van februari 2013 heeft de Commissie voorgesteld 
om de 10 %-verhoging van de medefinancieringsniveaus uit te breiden voor de lidstaten waarvan de 
financiële stabiliteit ernstig in het gedrang dreigt te komen (COM(2013) 521 van 11 juli 2013). Na de 
vaststelling van Verordening (EU) nr. 1310/201316 wordt verzocht om een verhoging van de 
betalingen met 90 miljoen EUR voor de voltooiing van Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (2007-2013-programma's; begrotingspost 05 04 05 01). De voor de eerste 
twee kwartalen ontvangen betalingsaanvragen ten laste van de begroting 2014 belopen bijna 7,0 
miljard EUR, of ongeveer twee derde van de kredieten die momenteel voor dit begrotingsonderdeel 
beschikbaar zijn. 

Europees visserijfonds 
Op soortgelijke wijze heeft de Commissie, op grond van de conclusies van de Europese Raad van 
februari 2013, eveneens voorgesteld om de 10 %-verhoging van de medefinancieringsniveaus uit te 
breiden voor de lidstaten waarvan de financiële stabiliteit ernstig in het gedrang dreigt te komen 
(COM(2013) 428 van 18 juni 2013). Na de vaststelling van Verordening (EU) nr. 335/201417 wordt 

                                                 
16  PB L 347 van 20.12.2013. 
17  PB L 103 van 5.4.2014. 
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verzocht om een verhoging van de betalingen met 10 miljoen EUR voor de afwikkeling van het 
Europees Visserijfonds – Convergentiedoelstelling (2007-2013-programma's; artikel 11 06 12). Zoals 
vermeld in bovenstaande afdeling 3.3, versterkt het aanvullend effect van de nieuwe 
betalingsaanvragen het gebrek aan momenteel beschikbare betalingskredieten gezien de zeer grote 
achterstand bij de betaling van betalingsaanvragen op het jaareinde van 2013. 

6.5. Rubriek 4 ⎯ Europa als wereldspeler 
Het verzoek om verhoging van de betalingskredieten in rubriek 4 uit de marge voor onvoorziene 
uitgaven beloopt 250 miljoen EUR en wordt als volgt uitgesplitst: 

                      In miljoen EUR, afgeronde cijfers 

Begrotings-
onderdeel Omschrijving 

Verhoging 
betalings-

kredieten in 
OGB 3 

Europees nabuurschapsinstrument (ENI) 250 
21 03 02 01 Oostelijk Partnerschap — Mensenrechten en mobiliteit  210 
21 03 03 03 Steun aan andere op meerdere landen gerichte samenwerking in de 

nabuurschap  
40 

Totaal  250 

Europees nabuurschapsinstrument (ENI) 
Het door de Commissie voor Oekraïne aangekondigde financiële pakket18 bevat een 'Overeenkomst 
voor staatsopbouw' in de vorm van begrotingssteun ten belope van 355 miljoen EUR19, waarvan een 
eerste tranche van 250 miljoen EUR in juni 2014 en een tweede tranche van 105 miljoen EUR medio 
2015 moet worden uitbetaald, een betaling die gekoppeld is aan de resultaten die op dat moment zijn 
bereikt op de volgende gebieden: corruptiebestrijding, openbaar bestuur, constitutionele hervorming 
en verkiezingswetgeving. Een dergelijk uitbetalingsschema kent een veel sneller verloop dan bij de 
traditionele bijstand in het kader van het Europees nabuurschapsinstrument, wat extra betalingen vergt 
om aan deze verbintenissen te voldoen. De recente gebeurtenissen in Oekraïne vormen een nieuw 
element dat op het tijdstip van vaststelling van de begroting 2014 niet kon worden voorzien. Op de 
begrotingstrialoog van 2 april 2014 werd bevestigd dat de vastberadenheid van de EU om de 
inspanningen ter stabilisering en hervorming van het land te ondersteunen een extra druk kan leggen 
op de betalingskredieten binnen de EU-begroting van dit jaar. 

7. EXTRA BETALINGSBEHOEFTEN PER BEGROTINGSONDERDEEL 
In de volgende tabel worden de gecombineerde voorgestelde wijzigingen getoond van het niveau van 
de betalingskredieten voor alle relevante begrotingsonderdelen, voortkomend uit de herschikking en 
uit de niet-toegewezen marge en/of de marge voor onvoorziene uitgaven: 

In miljoen EUR, afgeronde cijfers 
Verhoging betalingskredieten 

Begrotings-
onderdeel Omschrijving Begroting

2014 
OGB 

3/2014 

B 2014 
met OGB 

3/2014 
Rubriek 1a 11 441 587 12 028 
02 02 02 Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) meer toegang 

geven tot financiering in de vorm van eigen vermogen en schuld 
67 10 77 

02 05 01 Ontwikkeling en levering van mondiale infrastructuren en 
satellietnavigatiediensten (Galileo) tegen 2019 

668 70 738 

08 02 01 01 Stimuleren van grensverleggend onderzoek in 
de Europese Onderzoeksraad (ERC) 

20 55 75 

                                                 
18  IP 14/219 van 5.3.2014. 
19  Financieringsbesluiten C(2014) 2907 en C(2014) 2906 van 29.4.2014. Op deze datum aangekondigd via 

perscommuniqué IP/14/501. 
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08 02 02 02 Verbeteren van de toegang tot risicokapitaal voor investeringen in 
onderzoek en innovatie 

306 10 316 

08 02 51 Voltooiing van het voorgaande kaderprogramma voor onderzoek 
— Zevende kaderprogramma — EG-acties onder contract (2007 
tot 2013) 

2 568 50 2 618 

09 04 51 Voltooiing van het voorgaande kaderprogramma voor onderzoek 
— Zevende kaderprogramma — EG-acties onder contract (2007 
tot 2013) 

618 25 643 

14 02 01 Ondersteuning van de werking van de douane-unie 11 7,5 19 
14 03 01 Verbetering van de werking van de belastingstelsels 7 2,5 10 
15 02 01 01 Bevordering van uitmuntendheid en samenwerking in de Europese 

onderwijs- en opleidingssector en het belang daarvan voor de 
arbeidsmarkt 

794 202 996 

15 03 01 01 Marie Skłodowska-Curie-acties — Nieuwe vaardigheden en 
innovatie genereren 

57 90 147 

26 03 01 01 Interoperabiliteitsoplossingen voor Europese overheidsdiensten 
(ISA) 

14 10 24 

32 02 52 Voltooiing van energieprojecten ter ondersteuning van het 
economisch herstel 

86 55 140 

Rubriek 1b 50 951 3 395 54 346 
04 06 01 Bevordering van sociale samenhang en verlichting van de ergste 

vormen van armoede in de Unie 
306 99 405 

13 03 16 Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO) — Convergentie 

21 544 2 401 23 945 

13 03 18 Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO) — Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid 

4 149 500 4 649 

13 03 19 Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO) — Europese territoriale samenwerking  

1 107 395 1 502 

Rubriek 2 56 459 106 56 565 
05 04 05 01 Voltooiing van Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling (Elfpo) – Programma's voor 
plattelandsontwikkeling (2007-2013) 

10 330 90 10 420 

11 06 12 Afwikkeling van het Europees Visserijfonds (EVF) — 
Convergentiedoelstelling (2007-2013) 

319 75 394 

34 02 01 De uitstoot van broeikasgassen in de Unie verminderen  3 6 9 
40 02 41  Reserve voor gesplitste kredieten (verbonden aan 

begrotingsartikel 11 03 01 – Partnerschapsovereenkomsten voor 
duurzame visserij) 

114 -65 49 

Rubriek 4 6 191 651 6 842 
19 02 01 Respons op crises en opkomende crises 18 51 69 
21 02 51 02 Samenwerking met ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika  226 19 245* 
21 02 51 03 Samenwerking met ontwikkelingslanden in Azië, met inbegrip 

van Centraal-Azië en het Midden-Oosten 
530 36 566* 

21 03 02 01 Oostelijk Partnerschap — Mensenrechten en mobiliteit 24 210 234 
21 03 03 03 Steun aan andere op meerdere landen gerichte samenwerking in 

de nabuurschap 
10 40 50 

22 02 51 Voltooiing van eerdere pretoetredingssteun (vóór 2014) 690 45 735* 
23 02 01 Vertrekking van snelle, doeltreffende en op behoeften gebaseerde 

humanitaire hulp en voedselhulp 
748 250 998 

 Totaal  135 155 4 738 139 893 
* Zoals uiteengezet in afdeling 5.3 werd de 2014-begroting voor deze begrotingsonderdelen verminderd via DEC 6, een tijdelijke 
overschrijving voor humanitaire hulp. Het effect van dit ontwerp van gewijzigde begroting op de desbetreffende begrotingsonderdelen 
is bijgevolg een herstel van de begroting 2014. 

De evaluatie van de betalingsbehoeften in het kader van de begroting 2014 bevestigt het zeer grote 
tekort aan betalingskredieten. Na rekening te hebben gehouden met alle mogelijke bronnen voor 
herschikking, verzoekt de Commissie om extra betalingskredieten ter hoogte van 4,7 miljard EUR, 
waarvan 4,0 miljard EUR door het aanspreken van de marge voor onvoorziene uitgaven voor 
betalingen. 
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8. PERSONEELSFORMATIES: FUNCTIEGROEP AST/SC 
Overeenkomstig de wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling 
welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie20, die op 1 januari 2014 
van kracht is geworden, is een nieuwe functiegroep van secretariaats- en kantoormedewerkers 
(AST/SC) ingevoerd, die naast de bestaande functiegroepen van administrateurs (AD) en assistenten 
(AST) moet worden opgenomen in de personeelsformatie. 

Op het moment van invoering van de nieuwe structuur heeft de Commissie in haar Nota van 
wijzigingen nr. 2/201421 aangegeven dat die structuur vanaf 2014 geleidelijk zal worden ingevuld 
naargelang er duidelijke ramingen komen van het vereiste aantal AST/SC-ambten. Nu dergelijke 
ramingen voor de omzetting van AST-ambten tot AST/SC-ambten in 2014 beschikbaar zijn gekomen 
voor de Commissie, de bureaus, het Comité van de Regio's en de Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming stelt de Commissie voor de personeelsformaties van de instellingen als volgt 
aan te passen:  

Personeelsformatie Aantal 
ambten 

Oorspronkelijke 
graad Nieuwe graad 

Publicatiebureau 2 AST 2 AST/SC 1 
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) – vaste 
ambten 

2 AST 1 AST/SC 1 

Bureau voor infrastructuur en logistiek in Luxemburg (OIL) 3 AST 1 AST/SC 1 
Onderzoek en innovatie – Werkzaamheden onder contract 4 AST 1 AST/SC 1 
Administratie van de Commissie – tijdelijke ambten 10 AST 4 AST/SC 4 
Administratie van de Commissie – vaste ambten 50 AST 1 AST/SC 1 
Administratie van de Commissie – vaste ambten 20 AST 1 AST/SC 2 
Totaal Commissie 91 AST AST/SC 
    
Comité van de Regio's 2 AST 2 AST/SC 2 
    
Europese toezichthouder voor gegevensbescherming 1 AST 1 AST/SC 1 

De vereiste omzetting van ambten resulteert in een totale besparing van 0,38 miljoen EUR, wat de 
desbetreffende administratieve uitgaven in het kader van rubriek 5 dienovereenkomstig doet dalen. De 
resulterende betalingskredieten komen beschikbaar voor herschikking, terwijl de desbetreffende 
vastleggingskredieten worden verminderd in de overeenkomstige afdelingen van de begroting. 

                                                 
20 PB L 287 van 29.10.2013. 
21  COM(2013) 719 van 16.10.2013. 
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9. SAMENVATTING PER MFK-RUBRIEK 
Begroting 2014  

(incl. AB 1 en OGB 2/2014) 
Ontwerp van gewijzigde 

begroting 3/2014 
Begroting 2014  

(incl. AB 1 en OGB 2 en 3/2014) 
Rubriek 

VK BK VK BK VK BK 
1. Slimme en inclusieve groei 63 986 340 779 62 392 787 058 3 981 700 000 63 986 340 779 66 374 487 058

Maximum 63 973 000 000   63 973 000 000  
Marge 75 989 221   75 989 221  

1a Concurrentiekracht voor groei en 
werkgelegenheid 

16 484 010 779 11 441 322 326 587 000 000 16 484 010 779 12 028 322 326

Maximum 16 560 000 000   16 560 000 000  
Marge 75 989 221   75 989 221  

1b  Economische, sociale en territoriale 
cohesie 

47 502 330 000 50 951 464 732 3 394 700 000 47 502 330 000 54 346 164 732

Maximum 47 413 000 000   47 413 000 000  
Marge -89 330 000   -89 330 000  

Flexibiliteitsinstrument 89 330 000   89 330 000  
Marge 0   0  

2.  Duurzame groei: natuurlijke 
hulpbronnen 

59 267 214 684 56 458 930 369 106 000 000 59 267 214 684 56 564 930 369

Maximum 59 303 000 000   59 303 000 000
Marge 35 785 316   35 785 316

Waarvan: Europees Landbouwgarantiefonds 
(ELGF) — Marktgerelateerde uitgaven en 
rechtstreekse betalingen 

43 778 100 000 43 776 956 403  43 778 100 000 43 776 956 403

Onder het maximum 44 130 000 000   44 130 000 000  
Netto-overschrijving tussen ELGF en Elfpo 351 900 000   351 900 000  

Marge     
3.  Veiligheid en burgerschap 2 171 998 732 1 677 039 976  2 171 998 732 1 677 039 976

Maximum 2 179 000 000   2 179 000 000  
Marge 7 001 268   7 001 268  

4.  Europa als wereldspeler 8 325 000 000 6 191 238 421 650 765 835 8 325 000 000 6 842 004 256
Maximum 8 335 000 000   8 335 000 000  

Marge 10 000 000   10 000 000  
5.  Administratie 8 405 144 376 8 406 017 176 -378 835 -378 835 8 404 765 541 8 405 638 341

Maximum 8 721 000 000   8 721 000 000
Marge 315 855 624   316 234 459

Waarvan: Administratieve uitgaven van de 
instellingen 

6 798 019 733 6 798 892 533 -378 835 -378 835 6 797 640 898 6 798 513 698

Onder het maximum 7 056 000 000   7 056 000 000  
Marge 257 980 267   258 359 102  

6.  Compensatiebedragen 28 600 000 28 600 000  28 600 000 28 600 000
Maximum 29 000 000   29 000 000  

Marge 400 000   400 000  
Totaal 142 184 298 571 135 154 613 000 -378 835 4 738 087 000 142 183 919 736 139 892 700 000

Maximum 142 540 000 000 135 866 000 000  142 540 000 000 135 866 000 000
Flexibiliteitsinstrument 89 330 000  89 330 000  

Marge voor onvoorziene uitgaven  4 026 700 000
Marge 445 031 429 711 387 000  445 410 264 0

 Bijzondere instrumenten 456 181 000 350 000 000  456 181 000 350 000 000
TOTAAL 142 640 479 571 135 504 613 000 - 378 835 4 738 087 000 142 640 100 736 140 242 700 000

 


