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3. wil dan ook een lans breken voor een
voldoende niveau van middelen voor de
begroting van volgend jaar, zoals bepaald
in de ontwerpbegroting, en verzet zich
tegen elke poging om te snoeien in de
middelen, met name voor maatregelen die
zorgen voor groei en werkgelegenheid;
meent dat de EU-begroting, die altijd in
evenwicht moet zijn, niet het slachtoffer
mag worden van onsuccesvol economisch
beleid op nationaal vlak; merkt op dat
verscheidene lidstaten in 2012 de omvang
van hun nationale begroting vergroten;

3. wenst dan ook uitdrukkelijk
verregaande terughoudendheid bij de
opstelling van de begroting van volgend
jaar en beschouwt de in de huidige
ontwerpbegroting voorgestelde
uitgavenstijging als volstrekt
onrealistisch; acht de idee dat er met de
hulp van de EU-begroting groei en
werkgelegenheid gecreëerd kan worden
volledig ongefundeerd; acht de bewering
dat de EU-begroting altijd in evenwicht
moet zijn - vaak aangehaald als argument
voor hogere EU-uitgaven - uiterst
tendentieus, omdat de door de hogere EUuitgaven gecreëerde tekorten uiteindelijk
op het bordje van de lidstaten komen;
betreurt de tendens om zogeheten
onsuccesvol economisch beleid op
nationaal vlak als zondebok aan te wijzen
voor de crisis, aangezien dat nationaal
beleid nu juist mogelijk was en
ondersteund werd door de overhaaste en
onbezonnen invoering van een
gemeenschappelijke munteenheid; merkt
op dat er aan de ene kant lidstaten zijn die
in 2012 de omvang van hun nationale
begroting kunnen vergroten en aan de
andere kant lidstaten die onder moeilijke
omstandigheden pijnlijk grote
bezuinigingen moeten treffen;
Or. en
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6. begrijpt dat de Commissie aan het einde
van de programmeringsperiode de nadruk
legt op de kant van de betalingen
aangezien zij voornemens is een oplossing
te zoeken voor het voortdurend stijgende
niveau van de openstaande verplichtingen;
stemt in met deze aanpak, maar is
bijzonder verontrust over de voorgestelde
bevriezing van de vastleggingskredieten
op het niveau van het geraamde
inflatiepercentage voor volgend jaar;
benadrukt dat vastleggingen van belang
zijn om politieke prioriteiten te bepalen en
er zodoende voor te zorgen dat uiteindelijk
de nodige investeringen worden gedaan
om groei en werkgelegenheid te
bevorderen; is van plan zorgvuldig te
analyseren of met een dergelijk niveau
van vastleggingen nog gezorgd kan
worden voor een goede tenuitvoerlegging
van cruciaal EU-beleid, is van mening dat
ook al presenteren de Commissie en de
lidstaten het bevriezen van
vastleggingskredieten als een gedeeltelijke
oplossing voor het probleem van de RAL,
dit niet beschouwd kan worden als een
aanvaardbare strategie om het niveau van
de RAL onder controle te houden;

6. begrijpt dat de Commissie aan het einde
van de programmeringsperiode de nadruk
legt op de betalingszijde van de begroting
in een poging de haar beschikbare
ongebruikte middelen uit te geven en om
een oplossing te zoeken voor het
voortdurend stijgende niveau van de
openstaande verplichtingen; is bijzonder
verontrust over deze voortdurende stijging
van de openstaande verplichtingen en
pleit voor een verlaging van de
vastleggingen met 2% ten opzichte van het
voorgaande jaar, dit als eerste stap om het
niveau van de openstaande verplichtingen
onder controle te krijgen;
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7. beschouwt de voorgestelde stijging van
6,8% aan betalingskredieten ten opzichte
van 2012 als een eerste reactie op de
vraag van het Parlement om een
verantwoordelijke en realistische
begroting; merkt op dat de stijgingen in
betalingen toegespitst zijn op de terreinen
concurrentievermogen en cohesie omdat
van de lopende projecten op deze
terreinen een hoger niveau van
aanvragen wordt verwacht; steunt deze
stijging ten volle, die niet alleen het
gevolg is van vroegere vastleggingen die
moeten worden geëerbiedigd, maar ook
van de feitelijke uitvoering van
programma's die naar verwachting in het
laatste jaar van het huidige MFK op
kruissnelheid zal zijn gekomen; roept de
Commissie op om samen met de lidstaten
na te gaan of hun huidige verzoeken om
hogere betalingen wel juist en realistisch
zijn;

7. vindt de voorgestelde stijging van 6,8%
aan betalingskredieten ten opzichte van
2012 onverantwoord en onrealistisch;
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87. merkt op dat de Commissie voor de
eerste keer gekort heeft op de
begrotingsaanvragen van bijna alle
agentschappen, die toch in
overeenstemming waren met de totale
bedragen in de financiële
programmering; dit houdt ook de
agentschappen in die tot de prioriteiten
van het Parlement behoren, en omvat een
totaalbedrag van ongeveer 44 miljoen
EUR; herinnert eraan dat een grondige
analyse van de methode, de beweegreden
en de mogelijke gevolgen van dergelijke
besparingen nodig is met betrekking tot
een aantal resoluties, waarvan de meest
recente de kwijtingsresolutie voor 2010
betreft, waarin wordt benadrukt dat de
huidige herbeoordeling van de
agentschappen door de IWG zou moeten
leiden tot structurele verbeteringen in
zowel de impact en kostenefficiëntie van
de agentschappen, onder meer door vast
te stellen waar sprake is van dubbel werk
en overlappende activiteiten tussen de
bestaande agentschappen; benadrukt
nogmaals dat de begrotingstoewijzingen
voor EU-agentschappen beslist niet
uitsluitend uit administratieve uitgaven
bestaan, maar een bijdrage leveren aan
het bereiken van de doelstellingen van
Europa 2020 en de doelstellingen van de

87. is ermee ingenomen dat de Commissie
voor de eerste keer heeft voorgesteld de
begrotingsaanvragen van bijna alle
agentschappen te korten;
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EU in het algemeen, terwijl naar
besparingen op nationaal niveau wordt
gestreefd, zoals vastgesteld door de
wetgevingsautoriteit;
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