
RR\851514NL.doc PE454.478v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Zittingsdocument

A7-0369/2010
10.12.2010

VERSLAG
over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2011, alle afdelingen, als gewijzigd door de Raad
(C7-0000/2010 – 2010/2290(BUD))

Ontwerpresolutie

Begrotingscommissie

Rapporteur: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska – (Afdeling III – Commissie)
Helga Trüpel – (Overige afdelingen)



PE454.478v02-00 2/6 RR\851514NL.doc

NL

PR_BUD_1Com

INHOUD

Blz.

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT...........................................3

BIJLAGE: ONTWERP VAN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING INZAKE 
BETALINGSKREDIETEN ........................................................................................................5

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE.................................................6



RR\851514NL.doc 3/6 PE454.478v02-00

NL

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 
2011, alle afdelingen, als gewijzigd door de Raad (C7-0000/2010 – 2010/2290(BUD)) 

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 
en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie,

– gelet op Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel 
van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen1, 

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen2,

– gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 over de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 maart 2010 over de prioriteiten voor de 
begrotingsprocedure 20114,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 juni 2010 over het mandaat voor de trialoog over 
de ontwerpbegroting 20115,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 oktober 2010 over het standpunt van het 
Europees Parlement inzake de ontwerpbegroting 2011 als gewijzigd door de Raad6,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 november 2010 over de lopende 
onderhandelingen over de begroting 20117,

– gezien het nieuwe ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2011, ingediend door de Commissie op 26 november 2010 (COM(2010)0750) 
overeenkomstig artikel 314, lid 8, van het VWEU,

– gezien de conclusies van de begrotingstrialoog van 6 december 2010,

– gezien het standpunt over de ontwerpbegroting van de Europese Unie, door de Raad 
vastgesteld op 10 december 2010 (C7-0000/2010),

– gelet op artikel 75 ter van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0369/2010),

1 PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17.
2 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
3 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0086.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0205.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0372.
7 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0433.
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1. wijst erop dat, hoewel de ontwerpbegroting als gewijzigd door de Raad niet volledig 
tegemoetkomt aan de echte behoefte van een duurzame, samenhangende en doeltreffende EU-
begroting, het Parlement ernaar streeft de Unie te voorzien van een begroting die vanaf het 
begin van een begrotingsjaar volledig en voorspelbaar kan worden uitgevoerd;

2. acht het overeenkomstig artikel 314, lid 4, van het VWEU noodzakelijk een aantal kredieten in 
de reserve te plaatsen om de Commissie te helpen de transparantie van de informatie en de 
uitvoering van de kredieten onder afdeling III van de begroting te verbeteren; hecht, als 
geamendeerd, zijn goedkeuring aan de ontwerpbegroting 2011 als gewijzigd door het standpunt 
van de Raad;

3. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring inzake betalingskredieten die als 
bijlage bij deze resolutie is gevoegd;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsook 
aan de andere betrokken instellingen en organen.
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BIJLAGE: ONTWERP VAN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING INZAKE 
BETALINGSKREDIETEN

"Rekening houdend met de huidige inspanningen voor begrotingsconsolidatie in de lidstaten, 
hebben het Europees Parlement en de Raad overeenstemming bereikt over het niveau van de 
betalingskredieten voor 2011 als voorgesteld in de ontwerpbegroting van de Commissie van 26 
november. Zij verzoeken de Commissie een gewijzigde begroting in te dienen indien zou blijken 
dat de kredieten in de begroting 2011 niet volstaan om de uitgaven onder de subrubriek 1a 
(Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid), subrubriek 1b (Cohesie voor groei en 
werkgelegenheid), rubriek 2 (Instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen), rubriek 3 
(Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid) en rubriek 4 (De EU als mondiale 
partner) te dekken.

Het Europees Parlement en de Raad verzoeken de Commissie meer bepaald met klem uiterlijk 
eind september 2011 de meest recente geactualiseerde cijfers over de stand van zaken en de 
ramingen met betrekking tot de betalingskredieten in subrubriek 1b (Cohesie voor groei en 
werkgelegenheid) en plattelandsontwikkeling in rubriek 2 (Instandhouding en beheer van 
natuurlijke hulpbronnen) voor te leggen en zo nodig ter zake een ontwerp van gewijzigde 
begroting in te dienen.

Het Europees Parlement en de Raad zullen zo spoedig mogelijk een standpunt ten aanzien van 
een ontwerp van gewijzigde begroting innemen om te voorkomen dat er een tekort aan 
betalingskredieten ontstaat. Voorts zeggen het Europees Parlement en de Raad toe dat zij 
eventuele overschrijvingen van betalingskredieten, ook die welke tussen rubrieken van het 
financieel kader plaatsvinden, snel zullen behandelen, opdat optimaal gebruik wordt gemaakt 
van de in de begroting opgenomen betalingskredieten en deze worden aangepast aan de concrete 
uitvoering en behoeften."
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