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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met het oog op het bereiken van een positief resultaat van de goedkeuringsprocedure 
van het meerjarig financieel kader 2014-2020
(COM(2011)0398 - COM(2012)0388 – 2011/0177(APP))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 311 en 312 VWEU, 

– gezien het voorstel van de Commissie van 29 juni 2011 en het gewijzigd voorstel van de 
Commissie van 6 juli 2012 voor een verordening van de Raad tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (COM(2011)0398 en 
COM(2012)0388),

– gezien het voorstel van de Commissie van 29 juni 2011 voor een Interinstitutioneel 
Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende 
samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (COM(2011)0403),

– gezien de mededeling van de Commissie van 29 juni 2011 over een begroting voor 
Europa 2020 (COM(2011)0500),

– gezien het verslag van de Commissie van 27 april 2010 aan het Europees Parlement en de 
Raad over de werking van het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2010)0185),

– gezien zijn resolutie van 29 maart 2007 over de toekomst van de eigen middelen van de 
Europese Unie1,

– gezien zijn resolutie van 8 juni 2011 "Investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig 
financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa"2,

– gezien zijn resolutie van 13 juni 2012 over het meerjarig financieel kader en eigen 
middelen3,

– gezien de gezamenlijke verklaring over met het MFK verband houdende kwesties die is 
gevoegd bij het herziene Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting 
van de Europese Gemeenschappen,

– gezien artikel 81, lid 3, van zijn Reglement,

– gezien het interim-verslag van de Begrotingscommissie en de adviezen van de Commissie 
buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie 
internationale handel, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie werkgelegenheid 
en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de 
Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie interne markt en 

1 PB C 27 E van 31.1.2008, blz. 214.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0245.
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consumentenbescherming, de Commissie vervoer en toerisme, Commissie regionale 
ontwikkeling, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij, 
de Commissie cultuur en onderwijs, de Commissie juridische zaken, de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, de Commissie constitutionele zaken 
en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0313/2012),

A. overwegende dat overeenkomstig artikel 312, lid 2, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) de Raad, handelend volgens een bijzondere 
wetgevingsprocedure, na goedkeuring door het Europees Parlement, met eenparigheid van 
stemmen een verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader (MFK) vaststelt; 
overwegende dat overeenkomstig artikel 312, lid 2, VWEU de Europese Raad met 
eenparigheid van stemmen een besluit kan vaststellen op grond waarvan de Raad met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen kan besluiten bij de vaststelling van de 
verordening houdende vaststelling van het MFK;

B. overwegende dat overeenkomstig artikel 295 VWEU het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie elkaar raadplegen en in onderlinge overeenstemming de wijze bepalen 
waarop zij samenwerken, en dat zij daartoe een interinstitutioneel akkoord moeten sluiten 
om het verloop van de jaarlijkse begrotingsprocedure en de samenwerking tussen de 
instellingen in begrotingszaken te verbeteren;

C. overwegende dat artikel 312, lid 5, VWEU van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie verlangt alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de vaststelling van het 
financieel kader te vergemakkelijken;

D. overwegende dat overeenkomstig artikel 311 van het VWEU de Unie zich voorziet van de 
middelen die nodig zijn om haar doelstellingen te verwezenlijken en aan haar beleid 
uitvoering te geven en de begroting volledig uit eigen middelen wordt gefinancierd; 
overwegende dat de Raad het Parlement moet raadplegen alvorens een nieuw besluit te 
nemen over de hervorming van de eigen middelen, en tevens de goedkeuring van het 
Parlement moet verkrijgen alvorens een verordening vast te stellen betreffende 
maatregelen voor de tenuitvoerlegging van het stelsel van eigen middelen;

E. overwegende dat voor het eerst een MFK-verordening zal worden vastgesteld 
overeenkomstig de nieuwe bepalingen van het Verdrag van Lissabon, en dat er daarom 
nieuwe regelingen moeten worden vastgesteld voor samenwerking tussen de instellingen 
gericht op het verwezenlijken van een doeltreffende besluitvorming waarbij de uit het 
Verdrag voortvloeiende bevoegdheden worden geëerbiedigd;

F. overwegende dat het Verdrag van Lissabon de Europese Unie belangrijke nieuwe 
bevoegdheden verschaft, bijvoorbeeld op het gebied van extern optreden (artikel 27, lid 3, 
VEU), sport (artikel 165 VWEU), ruimtevaart (artikel 189 VWEU), klimaatverandering 
(artikel 191 VWEU), energie (artikel 194 VWEU), toerisme (artikel 195 VWEU) en 
civiele bescherming (artikel 196 VWEU);

G. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 8 juni 2011, met overweldigende 
meerderheid aangenomen, zijn politieke prioriteiten voor het volgende MFK heeft 
uiteengezet, op zowel wetgevings- als begrotingsgebied;
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H. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 13 juni 2012, met overweldigende 
meerderheid aangenomen, zijn politieke prioriteiten voor het volgende MFK heeft 
uiteengezet, op begrotingsgebied zowel wat de uitgaven- als de ontvangstenkant betreft;

I. overwegende dat de bevoegde parlementaire commissies een diepgaande analyse van de 
behoeften hebben uitgevoerd met het oog op de vaststellingen van de politieke 
prioriteiten, zoals uiteengezet in bijgaande adviezen;

J. overwegende dat het Cypriotische voorzitterschap voornemens is om op een 
buitengewone Europese Raad in november 2012 een "onderhandelingspakket" in te 
dienen, waarin maximumbedragen worden genoemd (maar ook beleidskeuzes binnen het 
kader van de gewone wetgevingsprocedure);

K. overwegende dat zowel in de EU-begroting als in de begrotingsprocedure het transparante 
en democratische karakter van het parlementaire besluitvormings- en controleproces ten 
volle weerspiegeld moet worden, op basis van eerbiediging van de algemene beginselen 
van eenheid en universaliteit, hetgeen vereist dat alle uitgaven en ontvangsten volledig 
worden vermeld zonder aan elkaar te worden aangepast, en dat over zowel de ontvangsten 
als de uitgaven in het parlement wordt gedebatteerd en gestemd, overeenkomstig de uit 
het Verdrag voortvloeiende bevoegdheden;

De EU-begroting als essentieel instrument voor het bewerkstelligen van slimme, duurzame 
en inclusieve groei voor de hele EU
1. beseft terdege dat de onderhandelingen over het MFK 2014-2020 plaatsvinden tegen een 

zeer problematische sociale, economische en financiële achtergrond, waarbij de lidstaten 
aanzienlijke inspanningen verrichten om hun nationale begrotingen aan te passen met het 
oog op de duurzaamheid van de overheidsfinanciën en de stabiliteit van de bancaire sector 
en de gemeenschappelijke munt; is van mening dat de Unie niet gezien mag worden als 
bijkomende last voor de belastingbetalers; is er echter van overtuigd dat de begroting van 
de EU een deel van de oplossing is om Europa de kans te geven zich aan de huidige crisis 
te ontworstelen, door investeringen in groei en banen te stimuleren en de lidstaten in staat 
te stellen de huidige structurele uitdagingen, met name de verslechterende 
concurrentiepositie, de toenemende werkloosheid en de armoede, op gezamenlijke en 
gecoördineerde wijze en op duurzame grondslag aan te pakken;

2. is echter van mening dat evenwichtige structurele hervorming op zowel nationaal als EU-
niveau een essentiële voorwaarde vormen voor een gedegen en doeltreffende uitvoering 
van EU-financiering, onder verwijzing naar het belang van gezonde openbare financiën;

3. herinnert eraan dat de Europese Raad meermaals heeft aangedrongen op verbetering van 
het Europees economisch bestuur en zich heeft geschaard achter de doelstellingen van de 
EU 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, te weten bevordering van 
de werkgelegenheid en van de mogelijkheden voor, en overheidsfinanciering van, 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling, het verwezenlijken van de doelstellingen inzake 
klimaatverandering en energie, het verbeteren van onderwijsniveaus en het bevorderen 
van sociale integratie, in het bijzonder door vermindering van de armoede;

4. herinnert eraan dat de Europese Raad in juni 2012 een "Pact voor groei en banen" heeft 
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goedgekeurd, waarin wordt gewezen op het hefboomeffect van de EU-begroting voor het 
versterken van de groei en de werkgelegenheid en de nadruk wordt gelegd op de bijdrage 
van de EU-begroting aan het te boven komen door de hele Unie van de huidige 
economische en financiële crisis;

5. is van mening dat de Unie uitzonderlijk is getroffen door de opeenvolgende financiële 
crises van de afgelopen vier jaar, deels omdat financiële actoren, internationale partners en 
de publieke opinie vraagtekens hebben geplaatst bij de mate van solidariteit binnen de EU; 
is van mening dat de kern van die solidariteit gevormd moet worden door de EU-
begroting; is er daarom van overtuigd dat het besluit over het volgende MFK ofwel een 
sterke positieve impact zal hebben op de inspanningen van nationale overheden om de 
crisis te overwinnen, ofwel zal leiden tot verdere economische teruggang in de EU;

6. herinnert eraan dat alle macro-economische maatregelen voor financiële stabiliteit die 
sinds 2008 zijn genomen vooralsnog geen einde hebben gemaakt aan de economische en 
financiële crisis; is daarom van mening dat de lidstaten zich moeten blijven inzetten voor 
het verwezenlijken van hun potentieel voor duurzame groei en dat een duidelijk gerichte 
en voldoende omvangrijke EU-begroting nodig is om de nationale inspanningen te helpen 
coördineren en ze te versterken, zodat in Europa de groei weer kan terugkeren en de 
werkgelegenheid weer kan toenemen;

7. wijst erop dat de begroting van de EU slechts ongeveer 2% van de totale 
overheidsuitgaven in de Unie vertegenwoordigt, en dus 45 keer zo klein is als het totaal 
van alle overheidsuitgaven in de lidstaten; 

8. herinnert eraan dat overeenkomstig artikel 310 VWEU de ontvangsten en uitgaven van de 
EU-begroting in evenwicht moeten zijn en dat de begroting daarom geen tekorten en 
schulden mag vertonen; 

9. benadrukt dat de EU-begroting in hoofdzaak een investeringsbegroting is en dat 94% van 
de totale middelen wordt geïnvesteerd in de lidstaten zelf of in de externe prioriteiten van 
de Unie; benadrukt dat de overheidsinvesteringen in de regio's en in de lidstaten zeer 
beperkt of zelfs nihil zouden zijn zonder de bijdrage van de EU-begroting; is van mening 
dat een verlaging van de EU-begroting onvermijdelijk de onevenwichtigheden zou 
verergeren en schade zou toebrengen aan de groei, het concurrentievermogen en de 
samenhang van de economie van de hele Unie, en het beginsel van solidariteit als 
kernwaarde van de EU zou ondermijnen;

10. benadrukt het feit dat de doelen van de strategie van Lissabon niet zijn bereikt, onder 
meer door een gebrek aan coördinatie en inzet op alle niveaus, zowel in budgettair als 
wetgevend opzicht; is er vast van overtuigd dat de Europa 2020-strategie nu moet worden 
uitgevoerd en niet langer mag worden uitgesteld, om de doeltreffendheid ervan te kunnen 
waarborgen;

11. herinnert eraan dat omvangrijke toekomstgerichte investeringen nodig zijn, naar schatting 
niet minder dan 1 800 miljard EUR tot 20201, om de zeven vlaggenschipinitiatieven van 

1 COM(2010)0700.
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de Europa 2020-strategie te laten slagen; benadrukt dat een van de belangrijkste 
doelstellingen van de Europa 2002-strategie, het stimuleren van nieuwe arbeidsplaatsen en 
hoogwaardige werkgelegenheid voor alle Europeanen, alleen bereikt zal worden als de 
noodzakelijke investeringen in onderwijs, bevordering van een kennismaatschappij, 
onderzoek en innovatie, kmo's en groene en nieuwe technologieën, met aandacht voor 
sociale integratie, nu worden gedaan en niet langer worden uitgesteld; is voorstander van 
een tweesporenbenadering van groeibevorderende budgettaire consolidatie, waarin 
terugdringing van overheidstekorten en -schulden samengaat met bevordering van 
dergelijke investeringen;

12. is van mening dat ernstige problemen waar jongeren in de hele EU mee te maken hebben, 
waaronder een ongekend hoge werkloosheid, alsmede toenemende armoede en 
uitdagingen op onderwijsgebied, een extra inspanning noodzakelijk maken om er door 
middel van mainstreaming van maatregelen voor te zorgen dat de nieuwe generaties zich 
scharen achter de waarden waar de EU op is gebaseerd, zoals vrede, democratie en 
mensenrechten, economische welvaart en sociale rechtvaardigheid, alsmede door het 
opzetten van programma's met afdoende financiële ondersteuning;

13. benadrukt dat een sterke, gediversifieerde en concurrerende industriële basis van 
wezenlijk belang is voor het totstandbrengen van een slimme, duurzame en inclusieve 
Europese economie; onderstreept het belang van de industriële sector voor het 
ondersteunen van het concurrentievermogen en het scheppen van banen in de EU, en de 
daaruit voortvloeiende essentiële bijdrage die deze sector levert aan het overwinnen van 
de economische crisis;

14. spreekt zijn krachtige steun uit voor het voorstel van de Commissie om maatregelen ter 
bestrijding van klimaatverandering te mainstreamen, waarbij er naar gestreefd moet 
worden minstens 20% van de uitgaven te besteden aan het klimaat; acht het van wezenlijk 
belang dat de EU-begroting kan zorgen voor het aantrekken van investeringen in een 
duurzame en welvarende koolstofarme economie, voldoende steun kan leveren voor het 
bereiken van de EU 2020-doelstellingen op het gebied van klimaat, energie, 
hulpbronnenefficiëntie en biodiversiteit, en de burgers van de EU voordeel kan bieden in 
de vorm van een gezonder milieu;

15. roept de lidstaten daarom op te streven naar synergieën tussen enerzijds de nationale 
bezuinigingsmaatregelen en anderzijds de toegevoegde waarde van een EU-begroting met 
duidelijke prioriteiten, om de verwezenlijking mogelijk te maken van politieke 
doelstellingen die reeds op het hoogste niveau zijn afgesproken;

Uitgavenniveau

16. benadrukt dat de nationale begrotingen sinds 1988 gemiddeld gezien sneller zijn gegroeid 
dan de EU-begroting; wijst erop dat de totale overheidsuitgaven in de lidstaten sinds het 
begin van de crisis in 2008 zijn toegenomen met een jaarlijks nominaal percentage van 
2%; concludeert dat deze daling van de EU-begroting ten opzichte van de nationale 
begrotingen in flagrante tegenspraak is met de uitbreiding van de bevoegdheden en taken 
die aan de Unie op grond van het Verdrag zijn toebedeeld en met de belangrijke politieke 
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besluiten van de Europese Raad zelf, met name de ontwikkeling van een versterkt 
Europees economisch bestuur;

17. benadrukt dat het verschil tussen het plafond van de eigen middelen van de EU (1,29% 
van het BNI aan vastleggings- en 1,23% aan betalingskredieten) dramatisch is gestegen; 
wijst er daarnaast op dat het MFK alleen maximum uitgavenniveaus vaststelt, terwijl de 
EU-begroting altijd ver beneden die niveaus is gebleven;

18. is van mening dat het voorstel van de Commissie, dat een bevriezing inhoudt van de 
maxima van het MFK 2014-2020 op het niveau van de maxima van 2013, ontoereikend 
zal zijn voor het financieren van de huidige beleidsprioriteiten in verband met de Europese 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, de nieuwe taken voortvloeiend uit 
het Verdrag van Lissabon of onvoorziene gebeurtenissen, laat staan de politieke 
doelstellingen en voornemens van de Europese Raad zelf;

19. herinnert aan zijn standpunt, zoals naar voren gebracht op 8 juni 2011, dat zonder 
toereikende verhoging van de begroting boven de maxima van 2013, een aantal 
prioriteiten en beleidsmaatregelen van de EU zullen moeten worden ingeperkt of zelfs 
geschrapt; 

20. waarschuwt de Raad geen pogingen te ondernemen om het niveau van EU-uitgaven zoals 
voorgesteld door de Commissie verder te verlagen; zet zich krachtig af tegen elke poging 
tot invoering van horizontale verlagingen die de uitvoering en doeltreffendheid van alle 
beleidsmaatregelen van de EU zouden bedreigen, ongeacht hun Europese toegevoegde 
waarde, politieke belang of resultaten; daagt de Raad in plaats daarvan uit om bij het 
voorstellen van bezuinigingen duidelijk en openbaar aan te geven welke van zijn politieke 
prioriteiten of projecten geheel moeten worden geschrapt;

21. onderstreept de sleutelrol die de EU-begroting moet vervullen bij het verwezenlijken van 
de gezamenlijk overeengekomen doelstellingen van de Europa 2020-strategie; is er sterk 
van overtuigd dat met goed opgezette EU-middelen activiteiten kunnen worden 
gelanceerd of op gang gebracht die een werkelijk Europese toegevoegde waarde hebben 
en die niet door individuele lidstaten kunnen worden uitgevoerd, en dat hiermee synergie 
en complementariteit met activiteiten van de lidstaten kan worden bereikt door hen te 
helpen zich te concentreren op essentiële toekomstgerichte investeringen; 

22. bevestigt in dit verband opnieuw zijn standpunt dat de financiering voor de programma's 
van de Unie op het gebied van concurrentievermogen, kmo's, ondernemerschap en 
duurzame infrastructuur, die de kern vormen van de Europa 2020-strategie, aanzienlijk 
moet worden verhoogd; is er sterk van overtuigd dat verdere verlagingen ten opzichte van 
het voorstel van de Commissie ernstig schade kunnen toebrengen aan de 
geloofwaardigheid van de EU, alsmede aan haar politieke voornemens op het gebied van 
groei en werkgelegenheid; 

23. is zeer ingenomen met het voorstel van de Commissie inzake de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen (CEF) en de bijbehorende realistische toewijzing van 
middelen ter verbetering van de Europese vervoers-, energie- en digitale netwerken; dringt 
er in dit verband op aan om het van het Cohesiefonds naar de CEF overgeschreven bedrag 
gedurende de eerste jaren te besteden in volledige overeenstemming met de nationale 



RR\915686NL.doc 11/156 PE496.558v02-00

NL

toewijzingen in het kader van dit Fonds;

24. benadrukt het belang van onderzoek en innovatie voor het versnellen van de overgang 
naar een duurzame, toonaangevende kenniseconomie die zijn natuurlijke hulpbronnen op 
efficiënte en verantwoordelijke wijze benut; verzoekt de instellingen en lidstaten van de 
EU gezamenlijk een specifiek stappenplan vast te stellen voor het verwezenlijken van de 
doelstelling om 3% van het BBP te investeren in onderzoek; wijst op de omvangrijke 
economische bijdrage die voor deze doelstelling nodig is, in de vorm van bijkomende 
uitgaven ter hoogte van in totaal 130 miljard EU per jaar, waaraan uit een groot aantal 
bronnen moet worden bijgedragen; benadrukt daarom dat de financiering van onderzoek 
en innovatie in de Unie moet worden versterkt, gestimuleerd en gewaarborgd door middel 
van een aanzienlijke verhoging van de uitgaven en van de EU-financiering ten behoeve 
van onderzoek en innovatie, met name via het programma Horizon 2020;

25. herinnert eraan dat kmo's de belangrijkste aanjagers zijn van economische groei, 
concurrentievermogen, innovatie en werkgelegenheid, en wijst op hun belangrijke rol bij 
het herstel en het stimuleren van een duurzame Europese economie; is daarom ingenomen 
met de nadruk die de Europa 2020-strategie legt op innovatie en industriebeleid; is sterk 
gekant tegen elke poging tot verlaging van de toewijzing voor programma's als COSME, 
die essentieel zijn voor de Europese concurrentiepositie en werkgelegenheid;

26. is van mening dat het cohesiebeleid van de EU (structuurfondsen en cohesiefonds) een 
strategisch instrument vormt voor investeringen, duurzame groei en 
concurrentievermogen, en voor de Europese solidariteit een belangrijke pijler vormt met 
een onbetwiste Europese toegevoegde waarde; wijst tevens op de aanzienlijke 
doorsijpeleffecten van de cohesiefondsfinanciering voor alle lidstaten van de EU; 
benadrukt dat dit beleid gesteund moet worden door een stabiel, solide en duurzaam 
financieel kader, zodat het op doeltreffende wijze kan bijdragen aan het verminderen van 
macro-economische onevenwichtigheden in de EU, alsmede aan economische, sociale en 
territoriale samenhang; bevestigt zijn standpunt dat de financiering van het cohesiebeleid, 
gezien de dringende noodzaak om te zorgen voor overheidsinvesteringen in groei en 
banen, gehandhaafd moet worden op minstens het niveau van de periode 20107-2013 en 
beschikbaar moet blijven voor alle regio's in de EU, met specifieke aandacht voor minder 
ontwikkelde regio's; steunt het voorstel van de Commissie om 25% van het totale bedrag 
voor het cohesiebeleid toe te wijzen aan het ESF;

27. herhaalt zijn standpunt dat, gezien de uiteenlopende hoeveelheid taken, uitdagingen en 
doelstellingen waar het GLB aan moet beantwoorden, de bedragen die in het 
begrotingsjaar 2013 aan het GLB worden toegewezen tenminste op hetzelfde niveau 
moeten blijven tijdens de volgende financiële programmeringsperiode; is van mening dat 
het nieuwe GLB gericht moet zijn op een doeltreffender en efficiënter besteding van zijn 
begroting, onder meer door te zorgen voor een eerlijke verdeling van rechtstreekse 
betalingen en financiering voor plattelandsontwikkeling tussen lidstaten, regio's en 
landbouwers, teneinde de bestaande verschillen weg te werken; benadrukt in dit verband 
de essentiële rol van de tweede pijler van het GLB, die een aanzienlijke bijdrage levert 
aan investeringen en het creëren van werkgelegenheid in plattelandsgebieden, aan de 
toename van de effectiviteit en het concurrentievermogen van de landbouw, in het 
bijzonder in het licht van de nieuwe uitdagingen uit onder andere de Europa 2020-
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strategie, alsmede aan milieubeheer en behoud van de biodiversiteit;

28. benadrukt dat een verhoging van de middelen voor het doelgerichte en doeltreffende 
programma van de Unie voor milieu en klimaat onontbeerlijk is en dat geïntegreerde 
klimaat- en milieu-uitgaven actief moeten worden ondersteund via relevante EU-fondsen;

29. is zich bewust van de enorme uitdagingen die de economische crisis met zich meebrengt 
voor jongeren in de EU; is van mening dat participatie, werkgelegenheid, onderwijs, 
informeel onderwijs, opleidingen, mobiliteit en sociale integratie van jonge Europeanen 
kwesties van strategisch belang zijn voor de ontwikkeling van de EU en de Europese 
samenleving; dringt erop aan deze kwesties te integreren en als prioriteit vast te stellen in 
alle relevante beleidsterreinen en programma's die van de EU-begroting worden 
gefinancierd, naast de nodige verhoging van de financiering van concrete op jongeren 
gerichte instrumenten die de Commissie voorstelt, zoals de invoering van een 
jeugdgarantieregeling om ervoor te zorgen dat elke jongere in Europa die geen werk kan 
vinden de kans krijgt om verder onderwijs en opleidingen te volgen;

30. benadrukt dat het programma voor de meest behoeftigen moet worden voortgezet; 
herinnert de Commissie aan haar belofte om tijdig een wetgevingsvoorstel in die zin in te 
dienen om de continuïteit van de steun voor een dergelijk programma na 2013 te 
garanderen, met een nieuwe rechtsgrondslag en met eigen financiële middelen;

31. is van mening dat het totale door de Commissie aan de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid toegewezen bedrag onvoldoende in overeenstemming is met het 
toegenomen belang van dit gebied, voortvloeiend uit het Verdrag van Lissabon en het 
groeiend aantal taken en uitdagingen; benadrukt dat de gefinancierde activiteiten een 
Europese toegevoegde waarde moeten hebben en dat moet worden gezorgd voor een 
eerlijke, evenwichtige, transparante verdeling van de middelen tussen de verschillende 
doelstellingen van deze programma's;

32. herinnert eraan dat de EU-programma's op het gebied van onderwijs, jeugd, media en 
cultuur dicht bij de burgers staan, bijzonder hoge uitvoeringspercentages kennen, een 
zichtbaar hefboom- en doorsijpeleffect genereren, waaronder beduidende economische 
resultaten, en duidelijke en bewezen Europese meerwaarde leveren door het bundelen van 
hulpmiddelen, het stimuleren van mobiliteit en actief burgerschap, en nauwere 
samenwerking tussen de verschillende sectoren en belanghebbenden;

33. wijst er opnieuw op dat de met de Verdragen toegekende nieuwe bevoegdheden een 
adequate aanvullende financiering vereisen vergeleken met het MFK 2007-2013, 
waardoor de Unie haar rol als speler op het wereldtoneel kan vervullen en haar reeds 
gedane toezeggingen kan nakomen, met name wat betreft het bereiken van het doel om 
0,7% van het BNI van de lidstaten te besteden aan officiële ontwikkelingshulp en het 
verwezenlijken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling in 2015; benadrukt de 
rol van de Unie bij het bevorderen van democratie, vrede, solidariteit, stabiliteit en 
armoedevermindering in naburige en partnerlanden; onderstreep dat EU-financiering een 
aanvulling vormt op die van de lidstaten en zorgt voor een katalysatoreffect dat lidstaten 
aanzet op te treden in regio's die niet in aanmerking komen voor bilaterale hulp; steunt 
met name de gezamenlijke programmering van acties van lidstaten en van de EU; 
benadrukt derhalve dat het voorstel van de Commissie voor "Europa in de wereld" en het 
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Europees ontwikkelingsfonds beschouwd moet worden als het absolute minimum dat 
nodig is voor het verwezenlijken van de Europese ambitie in de wereld, wijst in het 
bijzonder op de noodzaak om voldoende begrotingsmiddelen uit te trekken voor de taken 
van de EDEO;

Grootschalige projecten

34. onderstreept het strategische belang van grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 
ITER, Galileo en GMES) voor het toekomstige concurrentievermogen van de EU; 
verwerpt daarom elke poging om GMES om te vormen tot een intergouvernementeel 
programma;

35. is er sterk van overtuigd dat de financiering van deze grootschalige projecten door de EU-
begroting moet zijn gewaarborgd, maar tegelijkertijd moet worden afgeschermd, om te 
waarborgen dat mogelijke kostenoverschrijdingen op dit gebied niet ten koste gaan van de 
financiering en succesvolle tenuitvoerlegging van andere beleidsmaatregelen van de Unie;

36. verwelkomt het voorstel van de Commissie om in de MFK-verordening een 
maximumbedrag vast te stellen voor Galileo, om zo de begrotingstoewijzing voor dit 
project in te perken; is evenzo van mening dat in de verordening maximumbedragen voor 
ITER en GMES moeten worden vastgesteld; is van mening dat de budgetten voor deze 
drie projecten moeten worden toegewezen bovenop de MFK-maxima, om aanvullende 
financiering door de lidstaten eenvoudiger te maken, indien nodig;

Beter besteden 

37. herhaalt dat de EU-begroting meer dan ooit gestoeld moet zijn op de beginselen van het 
verwezenlijken van Europese toegevoegde waarde en het waarborgen van goed financieel 
beheer (efficiency, doeltreffendheid, zuinigheid); verwelkomt in dit verband het pakket 
wetgevingsvoorstellen van de Commissie over de nieuwe generatie meerjarige 
programma's die vastgesteld moeten worden overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure; is van mening dat gestreefd moet worden naar zo groot mogelijke 
synergieën tussen de steunprogramma's van de EU en nationale investeringen;

38. is van mening dat in de huidige context van bezuinigingen op overheidsuitgaven het 
hefboomeffect van andere financieringsbronnen van essentieel belang is om de 
langetermijninvesteringen te kunnen doen die nodig zijn om de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te verwezenlijken; is er sterk van overtuigd dat de toegevoegde 
waarde van de Unie met name tot uiting komt in langetermijninvesteringen die buiten het 
bereik van individuele lidstaten liggen; wijst in dit verband op de conclusies en 
aanbevelingen in zijn resolutie over innovatieve financiële instrumenten in de context van 
het volgende meerjarig financieel kader1;

39. benadrukt dat de samenhang tussen sectorspecifieke regelgeving en het algemene kader 
van het Financieel Reglement gewaarborgd moet worden en dat een evenwicht moet 
worden gevonden tussen vereenvoudiging en goed financieel beheer; neemt nota van het 
scoreboard voor vereenvoudiging dat de Commissie heeft gepresenteerd, en bevestigt zijn 

1 P7_TA-PROV(2012)XXXX
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voornemen om de vereenvoudigingsagenda te steunen; is overtuigd van de noodzaak om 
de administratieve last voor de begunstigden verder te verminderen, en roept op tot de 
invoering van een "bureaucratietoets" voor de nieuwe generatie meerjarige programma's, 
om bijkomende administratieve lasten op zowel EU- als nationaal niveau te voorkomen;

40. is van mening dat de doeltreffendheid van de EU-bestedingen afhangt van een goed beleid 
en toezichthoudende en institutionele kaders op alle niveaus; beklemtoont dat de lidstaten 
overeenkomstig artikel 310, lid 5, en artikel 317 van het VWEU gehouden zijn tot 
uitvoering van de begroting volgens het beginsel van goed financieel beheer; herinnert de 
lidstaten eraan dat ze wettelijk verplicht zijn erop toe te zien dat de begrotingsmiddelen 
overeenkomstig dit beginsel worden besteed en dat ze hun deel van de 
verantwoordelijkheid op zich moeten nemen om de bestedingen van de EU effectiever te 
maken; herinnert eraan dat 90% van de fouten die de Rekenkamer heeft ontdekt, zich in 
de lidstaten heeft voorgedaan, en dat het merendeel van die fouten vermeden had kunnen 
worden; vraagt de lidstaten nationale betrouwbaarheidsverklaringen af te geven die op het 
passende politieke niveau ondertekend zijn; 

41. steunt de invoering van ex ante bepalingen betreffende bepaalde voorwaarden om te 
waarborgen dat de financiering van de EU, met name wat betreft het Cohesiefonds, de 
structuurfondsen en de plattelands- en visserijfondsen, meer gericht is op het 
verwezenlijken van de Europa 2020-doelstellingen; is van mening dat deze bepalingen 
kunnen bijdragen tot de legitimiteit en doeltreffendheid van de EU-steun indien ze 
enerzijds worden uitgevoerd met grotere betrokkenheid van lokale en regionale overheden 
om zo een sterkere partnerschapsbasis te bewerkstelligen en anderzijds gebaseerd zijn op 
voorwaarden die relevant zijn voor de doelstellingen van de verschillende fondsen; 

42. dringt erop aan dat aan steun in het kader van de partnerschapsovereenkomsten bepaalde 
specifieke verplichtingen worden verbonden waarover vooraf in overleg tussen de 
Commissie en de lidstaten afspraken moeten worden gemaakt; acht het terecht dat deze 
voorwaarden met name ook de correcte tenuitvoerlegging behelzen van al bestaande EU-
wetgeving (bv. met betrekking tot prijsregulering, openbare aanbestedingen, vervoer, 
milieu en gezondheidszorg), om zo onregelmatigheden te voorkomen en effectiviteit te 
garanderen; staat echter afwijzend tegenover het opleggen van voorwaarden die van 
lidstaten fundamentele sociale en economische hervormingen verlangen; alle voorwaarden 
moeten volledig in overeenstemming zijn met de beginselen van subsidiariteit en 
partnerschap;

43. benadrukt echter dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de resultaten van het 
regionaal beleid en de macro-economische resultaten van een lidstaat, en dat de regio's 
niet mogen worden gestraft voor de gebrekkige naleving door de nationale instanties van 
de procedures op het gebied van economisch bestuur; is van mening dat het opleggen van 
bijkomende sancties de problemen van lidstaten die reeds macro-economische problemen 
ondervinden kunnen verergeren, en dat voorwaarden op macro-economisch gebied 
daarom onaanvaardbaar zijn;

44. benadrukt de essentiële werkzaamheden van de gedecentraliseerde agentschappen van de 
EU bij het ondersteunen van de doelstellingen van de Unie en de noodzaak om voldoende 
begrotingsmiddelen uit te trekken voor hun taken; 
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45. is tegelijkertijd van mening dat de werkzaamheden van de gedecentraliseerde 
agentschappen van de EU moeten leiden tot aanzienlijk hogere besparingen op nationaal 
niveau; dringt er bij de lidstaten op aan te evalueren in welke mate deze agentschappen 
bijdragen aan een grotere efficiency op nationaal niveau en ten volle gebruik te maken van 
die agentschappen en zo hun nationale uitgaven te rationaliseren; verzoekt de lidstaten 
daarnaast vast te stellen op welke terreinen overlapping of verminderde toegevoegde 
waarde met betrekking tot de agentschappen kan optreden, teneinde hun functioneren te 
verbeteren;

46. is ervan overtuigd dat de oprichting van de Europese dienst voor extern optreden (EDEO) 
moet leiden tot schaalvoordelen op EU-niveau en tot omvangrijke besparingen op 
nationaal niveau, met name bij nationale diplomatieke diensten in derde landen;

47. stelt voor om een onafhankelijke beoordeling uit voeren van de doeltreffendheid van 
overheidsuitgaven op drie niveaus - nationaal, regionaal en Europees - om grondig 
onderzoek te kunnen doen naar toegevoegde waarde en mogelijkheden van het 
samenvoegen van middelen en naar kostenbesparing op gebieden als defensie, 
ontwikkelingsbeleid, gedecentraliseerde agentschappen, de Europese Dienst voor extern 
optreden, en wetenschappelijk onderzoek, niet alleen door schaalvoordelen op EU-niveau 
te stimuleren, maar ook door het subsidiariteitsbeginsel te eerbiedigen; gelooft dat deze 
beoordeling kostenbesparing mogelijk zal maken; herinnert eraan dat bij de beoordeling 
van gedecentraliseerde agentschappen rekening moet worden gehouden met de relevante 
bepalingen van de gemeenschappelijke aanpak die is gevoegd bij de gezamenlijke 
verklaring van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie 
over de gedecentraliseerde agentschappen, ondertekend op 19 juli 2012;

48. is het met de Commissie eens dat de huishoudelijke uitgaven moeten worden 
gerationaliseerd; onderstreept evenwel dat het van wezenlijk belang is om een evenwicht 
te vinden tussen verdere besparingen en de noodzaak ervoor te zorgen dat de instellingen 
hun taken en plichten kunnen uitvoeren in overeenstemming met hun verplichtingen en 
bevoegdheden krachtens de Verdragen, waarbij rekening wordt gehouden met de 
uitdagingen veroorzaakt door de huidige economische crisis;

49. is het volledig oneens met een in alle instellingen, organen en agentschappen door te 
voeren zelfde personeelsvermindering, aangezien hun rol en verantwoordelijkheden 
overeenkomstig de Verdragen sterk uiteenlopen; onderstreept dat de instellingen een 
individuele benadering verdienen en dat het daarom aan elk van hen overgelaten moet 
worden om te beslissen waar en welke bezuinigingen mogelijk zijn zonder dat hun 
functioneren in het gedrang komt;

50. wijst op de aanzienlijke besparingen die mogelijk zouden zijn als het Europees Parlement 
slechts één zetel had; dringt er bij de begrotingsautoriteit op aan deze kwestie aan te 
kaarten bij de onderhandelingen over het volgende MFK 2014-2020;

Looptijd

51. is van mening dat voor het volgende MFK een periode van 7 jaar tot 2020 als tijdelijke 
oplossing moet worden overwogen om zo een duidelijk verband te kunnen leggen met de 
Europa 2020-strategie; is echter van mening dat een periode van 5 jaar of van 5+5 jaar 
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voor het MFK beter zou aansluiten bij de mandaatsperiodes van de instellingen, en 
daarmee ten goede zou komen aan de democratische verantwoording en 
verantwoordelijkheid; wijst erop dat een periode van 7 jaar een maximale flexibiliteit 
vereist om het MKF haalbaar en doeltreffend te maken;

Tussentijdse herziening

52. benadrukt dat een tussentijdse herziening moet worden vastgelegd in de MFK-
verordening, met een specifieke procedure en een bindend tijdschema, waarbij de 
volledige betrokkenheid van het volgende Parlement wordt gewaarborgd; is van mening 
dat de Commissie een wetgevingsvoorstel moet indienen om ervoor te zorgen dat het 
herziene MFK tijdig vóór de begrotingsprocedure 2018 kan worden vastgesteld; 
benadrukt dat de tussentijdse herziening niet ten koste mag gaan van de stabiliteit van de 
investeringsmogelijkheden, en ervoor moet zorgen dat de begunstigden en de stabiliteit 
van de langetermijnprogrammering en -investeringen worden beschermd;

Noodzaak van een flexibeler MFK

53. is er principieel van overtuigd dat veranderende politieke en economische 
omstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen aanpassingen van het MFK gedurende de 
periode van 7 jaar onvermijdelijk zullen maken; onderstreept dat het MFK grotere 
budgettaire flexibiliteit binnen en tussen rubrieken moet bieden, alsook tussen de 
begrotingsjaren binnen het MFK, om te waarborgen dat de jaarlijkse begrotingsmiddelen 
ten volle kunnen worden benut; 

54. is van mening dat een flexibiliteit van 5% voor de maxima van de (sub)rubrieken 
onontbeerlijk is, om aanpassingen aan nieuwe omstandigheden mogelijk te maken zonder 
het totaalbedrag te verhogen en zonder dat het MFK herzien hoeft te worden;

55. verwelkomt het voorstel van de Commissie om de wettelijke flexibiliteit (de mogelijkheid 
om af te wijken van een bepaald bedrag voor de gehele looptijd van het betreffende 
programma) te verhogen van 5 tot 10%;

56. benadrukt dat de maxima vastgesteld door het MFK optimaal moeten worden benut; stelt 
hiertoe voor dat de marges die overblijven onder de maxima voor vastleggingskredieten in 
een begrotingsjaar overgedragen kunnen worden naar het volgende jaar en beschouwd 
kunnen worden als algemene MFK-marge, die in daaropvolgende jaren toegewezen kan 
worden aan verschillende rubrieken, overeenkomstig de geraamde behoeften en 
beschikbaar gesteld in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure;

57. benadrukt tevens dat een algemene MFK-marge ingevoerd moet worden voor 
betalingskredieten, om de overdracht naar volgende jaren mogelijk maken van 
overgebleven marges onder de maxima voor betalingskredieten, eveneens beschikbaar 
gesteld in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure; 

58. is zeer verontrust over de voortdurend stijgende uitstaande verplichtingen (RAL); roept op 
tot het formuleren van een gezamenlijke interinstitutionele strategie om het niveau van de 
RAL onder controle te houden in het MFK 2014-2020 en tot het nemen van passende 
maatregelen hiertoe; moedigt in dit verband een discussie aan over de wijze waarop het 
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niveau van betalingskredieten meer gelijkelijk verdeeld kan worden over de looptijd van 
het MFK, om zoveel mogelijk te voorkomen dat de uitvoering van EU-programma's 
gevaar loopt vanwege een gebrek aan betalingskredieten aan het einde van de looptijd van 
het financiële kader;

59. wijst erop dat de EU-begroting elk jaar een overschot vertoont en dat de bijdragen van de 
lidstaten aan de EU-begroting met eenzelfde bedrag worden verlaagd; betreurt 
tegelijkertijd de geregelde forfaitaire verlagingen door de Raad van de door de Commissie 
op de ontwerpbegroting opgenomen betalingskredieten, alsmede de bezwaren die de Raad 
de afgelopen jaren heeft gemaakt tegen het voorzien van de EU-begroting van de 
bijkomende betalingen die de Commissie aan het einde van het begrotingsjaar nodig heeft 
om de EU in staat te stellen haar financiële verplichtingen na te komen; is van mening dat 
een dergelijke benadering geen blijk geeft van degelijk begrotingsbeleid en dat het 
teruggestorte bedrag niet van invloed is op de totale hoogte van de tekorten in de lidstaten, 
terwijl dit bedrag een duidelijk verschil kan maken voor de jaarlijkse begroting van de 
EU; wijst op het voornemen van de instellingen om het Financieel Reglement te herzien 
om de overdracht van ongebruikte kredieten en het begrotingssaldo mogelijk te maken;

60. steunt krachtig de marge voor onvoorziene uitgaven, maar benadrukt dat met het oog op 
de doeltreffendheid ervan geen verplichting moet bestaan om de gebruikmaking ervan te 
compenseren met verlaging van de maxima, en dat de gebruikmaking van de marge 
goedgekeurd moet worden bij meerderheid in de Raad;

61. verwelkomt het voorstel van de Commissie om het budget voor het flexibiliteitsinstrument 
en de benutting van de jaarlijkse bedragen tot het jaar n+3 te verhogen;

62. is het zeer eens met het voorstel van de Commissie om de reserve voor noodhulp, het 
Solidariteitsfonds, het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering en de reserve 
voor crises in de landbouwsector, gezien hun niet te programmeren karakter, op de 
begroting op te nemen boven de maxima voor de relevante rubrieken;

63. wijst op de meerwaarde van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering 
(EFG) als een instrument voor crisisinterventie om ontslagen werknemers bij hun 
terugkeer op de arbeidsmarkt te helpen; benadrukt het feit dat het EFG moet worden 
voortgezet en opgewaardeerd na 2013 als instrument waartoe alle categorieën werknemers 
op gelijke voorwaarden toegang hebben; benadrukt ook het feit dat een vereenvoudigde, 
snellere procedure nodig is voor de betaling van subsidies, om de doeltreffendheid van het 
fonds te verhogen;

Eenheid van de begroting

64. herinnert eraan dat de EU-begroting alle ontvangsten en uitgaven omvat die voortvloeien 
uit besluiten van de instellingen van de EU genomen binnen het kader van hun 
bevoegdheden, en dat de financiële verrichtingen van de Unie in de vorm van verstrekte 
en opgenomen leningen en garanties afzonderlijk worden verantwoord;

65. dringt er bij de Commissie en de Raad op aan in een afzonderlijke bijlage aan te geven 
welke budgettaire of financiële bijdragen en garanties de Unie of een aantal lidstaten 
hebben gegeven in het kader van de Europese stabilisatiemechanismen (EFSM, EFSF, 
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ESM), overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 122, lid 3, 136, lid 3, en 143 
VWEU, alsmede welke rechtstreekse bilaterale financiële steun is verleend aan andere 
lidstaten of andere projecten in verband met de "bankunie";

66. benadrukt dat alle besluiten met betrekking tot het versterken van de economische en 
monetaire unie genomen moeten worden op basis van de Verdragen, en dat de relevante 
instellingen hierbij betrokken moeten worden; benadrukt dat het afwijken van de 
communautaire methode en het steeds vaker gebruikmaken van intergouvernementele 
akkoorden de Europese Unie en de eurozone alleen maar zullen verdelen en verzwakken; 

67. dringt er bij de lidstaten krachtig op aan zich sterk in te zetten voor het integreren van het 
Europees Ontwikkelingsfonds in de EU-begroting met ingang van 2021; wijst erop dat bij 
een dergelijke hervorming de maxima van het MFK dienovereenkomstig moeten worden 
verhoogd;

68. bevestigt zijn voornemen in de toekomst een specifiek openbaar debat te organiseren en 
een stemming in te voeren over de ontvangstenkant van de begroting, als onderdeel van 
zijn behandeling van de jaarlijkse ontwerpbegroting; is er stellig van overtuigd dat op deze 
manier een permanent debat over het financieringsstelsel van de Unie op gang zal worden 
gehouden, en erkent volledig dat de begrotingsautoriteit momenteel geen bevoegdheid 
heeft om veranderingen voor te stellen voor dit deel van de begroting;

Eigen middelen

69. is van mening dat in de onderhandelingen over het volgende MFK, die ruim een jaar 
geleden van start zijn gegaan, een patstelling is bereikt tengevolge van het ontbreken van 
een werkelijk stelsel van eigen middelen: de onderhandelingen worden door de Raad 
vanuit twee tegengestelde kampen gevoerd, enerzijds de landen die een netto bijdrage aan 
de EU-begroting leveren en anderzijds de landen die netto-ontvanger zijn, waarbij wordt 
uitgegaan van een puur boekhoudkundige insteek van "goede opbrengst", hetgeen 
uiteindelijk ertoe leidt dat een besluit over het MFK is gebonden aan een lange lijst van 
uitzonderingen en compensatiemaatregelen, waarover achter gesloten deuren is 
onderhandeld en die voor de Europese burger onbegrijpelijk zijn;

70. is er vast van overtuigd dat de financiering van de EU-begroting weer gebaseerd moet zijn 
op een werkelijk stelsel van eigen middelen, zoals bepaald in het Verdrag van Rome en 
alle daarna komende EU-verdragen; betreurt ten zeerste dat het huidige stelsel, waarbij het 
overgrote deel van de financiering afkomstig is van bijdragen van de lidstaten, 
ondoorzichtig en oneerlijk is en niet onderworpen is aan parlementaire controle, noch op 
Europees, noch op nationaal niveau; benadrukt dat een dergelijk stelstel in wezen ingaat 
tegen de letter en de geest van het Verdrag;

71. wijst erop dat een hervorming van het stelsel van eigen middelen als zodanig geen 
betrekking heeft op de omvang van de EU-begroting, maar op het vinden van een 
doeltreffender combinatie van middelen ter financiering van de overeengekomen 
beleidsvormen en doelstellingen van de EU; benadrukt dat de invoering van een nieuw 
stelsel de algehele belastingdruk voor de burgers niet zou verhogen, maar integendeel de 
druk op de nationale schatkisten zou verlagen;
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72. herhaalt zijn principiële standpunt, zoals weergegeven in zijn resolutie van 13 juni 2012, 
niet bereid te zijn goedkeuring te verlenen aan de nieuwe MFK-verordening zonder dat 
een politiek akkoord is bereikt over de hervorming van het stelsel van eigen middelen, 
overeenkomstig de voorstellen van de Commissie van 29 juni 2011, met inbegrip van haar 
wetgevingsvoorstellen voor werkelijke nieuwe eigen middelen; is van mening dat een 
dergelijke hervorming gericht moet zijn op het verlagen van de bijdragen van de lidstaten 
aan de EU-begroting op basis van het BNI tot maximaal 40% in 2020, om zo bij te dragen 
aan de bezuinigingsinspanningen van de lidstaten;

73. is ervan overtuigd dat het hiervoor benodigde politieke akkoord de volgende elementen 
moet omvatten;

1) er moet een grondige hervorming van de financiering van de EU-begroting 
plaatsvinden, waarbij moet worden teruggekeerd naar een stelsel van werkelijke, 
duidelijke, eenvoudige en eerlijke eigen middelen, met garanties inzake 
besluitvorming en democratische controle die alle overheidsbegrotingen kenmerken;

2) deze hervorming moet in werking treden tijdens het MFK 2014-2020, zoals 
voorgesteld door de Commissie;

3) de lidstaten die voornemens zijn een belasting op financiële transacties in te voeren 
moeten nu bij de Commissie een formeel verzoek indienen voor het opstellen van 
een voorstel over versterkte samenwerking op dit terrein; de Commissie zal daarop 
onmiddellijk moeten overgaan tot de publicatie van een voorstel ter zake, tezamen 
met een pakket herziene voorstellen betreffende het pakket eigen middelen, om te 
waarborgen dat de met deze belasting ontvangen bedragen volledig of gedeeltelijk 
als werkelijke eigen middelen aan de EU-begroting worden toegewezen, waarmee de 
nationale contributie van de lidstaten die deze belasting invoeren kan worden 
verlaagd;

4) er moet een akkoord worden gesloten over de hervorming van de BTW als eigen 
middelenbron en over de uitvoeringsvoorschriften daarvan, tezamen met het akkoord 
over het MFK;

5) het nieuwe stelsel moet een einde maken aan de huidige kortingen en andere 
correctiemechanismen; eventuele compensaties kunnen alleen worden aanvaard op 
basis van het voorstel van de Commissie, mogen slechts tijdelijk zijn en moeten 
worden gemotiveerd met onweerlegbare en objectieve economische criteria;

6) indien de invoering van de nieuwe eigen middelen niet leidt tot een aanzienlijke 
verlaging van de contributies van de lidstaten op basis van het BNI, zal de 
Commissie aanvullende voorstellen inzake de invoering van werkelijke nieuwe eigen 
middelen indienen;

Interinstitutionele onderhandelingen

74. benadrukt dat de goedkeuring van het MFK door zowel het Parlement als de Raad 
gebonden is aan strenge eisen inzake meerderheid, en wijst op het belang van volledige 
toepassing van de bepalingen van artikel 312, lid 5, waarin de instellingen worden 
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verplicht onderhandelingen te voeren om overeenstemming te bereiken over een tekst 
waar het Parlement zijn goedkeuring kan verlenen;

75. benadrukt dat voor het eerst een MFK-verordening zal worden vastgesteld 
overeenkomstig de nieuwe bepalingen van het Verdrag van Lissabon, die nieuwe 
regelingen vereisen voor samenwerking tussen de instellingen gericht op het 
verwezenlijken van een doeltreffende besluitvorming waarbij de respectievelijke 
bevoegdheden worden geëerbiedigd; verwelkomt in dit kader de door de Hongaarse, 
Poolse, Deense en Cypriotische voorzitterschappen genomen stappen om een 
gestructureerde dialoog en een geregelde informatie-uitwisseling met het Parlement op te 
zetten;

76. spreekt zijn bereidheid uit om met de Raad een inhoudelijke discussie aan te gaan over de 
MFK-verordening en het IIA, en verzoekt de Raad de contacten op alle niveaus te 
intensiveren met het oog op de Europese Raad van 22 en 23 november; benadrukt dat zo 
snel mogelijk een definitief akkoord bereikt moet worden over het MFK;

77. wijst erop dat een door de Europese Raad bereikt politiek akkoord niets meer inhoudt dan 
een onderhandelingsmandaat voor de Raad; wijst erop dat na het bereiken van een politiek 
akkoord door de Europese Raad volwaardige onderhandelingen tussen het Parlement en 
de Raad moeten plaatsvinden alvorens de Raad zijn voorstellen inzake de MFK-
verordening formeel ter goedkeuring voorlegt aan het Parlement;

78. herhaalt dat het Parlement en de Raad volgens het VWEU de wetgevende organen zijn en 
dat de Europese Raad niet de rol van wetgever speelt; benadrukt dat de onderhandelingen 
over de wetgevingsvoorstellen met betrekking tot de meerjarige programma's zullen 
plaatsvinden overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure;

79. benadrukt dat de onderhandelingen over de MFK-verordening en de daarmee verband 
houdende meerjarige programma's een kwalitatieve benadering vereisen; onderstreept dat 
het gaat om een totaalpakket en bevestigt het beginsel dat "er geen akkoord is zolang niet 
over alles een akkoord is bereikt";

80. wijst op het belang van de adviezen van de parlementaire commissies die bij dit 
interimverslag zijn gevoegd, omdat ze een aanvulling vormen op en waardevolle 
richtsnoeren en nadere details bevatten met betrekking tot de in deze resolutie 
geformuleerde richtsnoeren voor de onderhandelingen over het MFK en het IIA; 
benadrukt dat de beleidsspecifieke aanbevelingen in deze adviezen als basis moeten 
dienen voor de onderhandelingen over de relevante meerjarige programma's; herhaalt in 
dit verband zijn overtuiging dat in de speciale wetgevingsprocedure voor het MFK geen 
kwesties aan de orde mogen komen waarop de gewone wetgevingsprocedure van 
toepassing is;

81. vestigt de aandacht van de Raad op het bijgevoegde werkdocument waarin wijzigingen 
worden aangegeven op het voorstel voor een Verordening van de Raad tot vastlegging van 
het MFK voor de periode 2014-2020 en op het voorstel voor een Interinstitutioneel 
Akkoord betreffende samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer; wijst 
erop dat verdere wijzigingen nodig kunnen zijn, afhankelijk van het verloop van de 
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onderhandelingen over het MFK; wijst erop dat het Interinstitutioneel Akkoord pas kan 
worden vastgesteld na afronding van de procedure voor het MFK;

82. merkt tot slot op dat, indien aan het eind van 2013 nog geen MFK is aangenomen, de 
maxima en andere bepalingen die betrekking hebben op het jaar 2013 zullen worden 
verlengd totdat een nieuw MFK is aangenomen; geeft aan dat, indien dit gebeurt, het 
Parlement bereid zal zijn snel een akkoord te sluiten met de Raad en de Commissie om de 
interne structuur van het MFK aan te passen aan de nieuwe politieke prioriteiten;

83. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad, 
de Commissie, de parlementen en regeringen van de lidstaten alsmede de overige 
betrokken instellingen en organen.
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TOELICHTING

WORKING DOCUMENT

The following tables indicate possible modifications to the proposal for a Council Regulation 
laying down the MFF for the years 2014-2020 and to the proposal for an Interinstitutional 
Agreement on cooperation in budgetary matters and sound financial management. These 
possible modifications aim to bring the proposals into line with the draft interim report in the 
interests of achieving a positive outcome of the Multiannual Financial Framework 2014-2020 
approval procedure. They are neither definitive nor exhaustive: further modifications may 
become necessary depending on how negotiations on the MFF procedure; and it should not be 
concluded that no comment means agreement with the Commission proposal. It should be 
noted that the Interinstitutional Agreement can be finalised only after the MFF procedure has 
been completed. 

This working document should thus be considered as a work in progress subject to change, 
based solely on developments to date.
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Amended proposal for a

COUNCIL REGULATION
laying down the multiannual financial framework for the years 2014-

2020
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the functioning of the European Union, 
and in particular Article 312 thereof, in conjunction with the Treaty 
establishing the European Atomic Energy Community, and in particular 
Article 106a thereof,
Having regard to the proposal from the European Commission ,
Having regard to the consent of the European Parliament ,
After transmission of the draft legislative act to national Parliaments,
Acting in accordance with a special legislative procedure,
Whereas:

(1) The annual ceilings on commitments appropriations by category of 
expenditure and the annual ceilings on payment appropriations 
established by this Regulation must respect the ceilings set for 
commitments and own resources in [Council Decision 
XXXX/XX/EU, Euratom]. 

(2) Taking into account the need for an adequate level of 
predictability for preparing and implementing medium-term 
investments, the duration of the financial framework should be set 
at seven years starting 1 January 2014, with an assessment of the 
implementation of the financial framework at mid-term. The 
results of this assessment should be taken into account during the 
last three years of the duration of the financial framework.

(2) The choice of the duration of the next MFF should strike the right 
balance between stability for programming cycles and implementation of 
individual policies, and the duration of the institutions’ political cycles –in 
particular those in the European Commission and the European Parliament. 
A longer period requires greater flexibility. As a transitional solution the 
duration of this financial framework should be set at seven years starting 
1 January 2014, with an assessment of the implementation of the financial 
framework at mid-term accompanied by proposals for revision according 
to a binding calendar. The results of this assessment should be taken into 
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account during the last three years of the duration of this financial 
framework. 

(3) Special instruments, the Emergency Aid Reserve, the European 
Union Solidarity Fund, the Flexibility Instrument, the European 
Globalisation Adjustment Fund, the Reserve for crises in the 
agriculture sector and the Contingency Margin, are necessary to 
allow the Union to react to specified unforeseen circumstances, or 
to allow the financing of clearly identified expenditure which 
could not be financed within the limits of the ceilings available for 
one or more headings as laid down in the financial framework. 
Specific provisions are therefore necessary to provide for a 
possibility to enter in the budget commitment appropriations over 
and above the ceilings set out in financial framework where it is 
necessary to use special instruments.

(4) If it is necessary to mobilise the Union's budget guarantees for the 
loans provided under the Balance of Payment Facility and the 
European Financial Stabilisation Mechanism set out in Council 
Regulation (EC) No 332/2002 of 18 February 2002 establishing a 
facility providing medium-term financial assistance for Member 
States' balances of payments1 and in Council Regulation (EU) No 
407/2010 of 11 May 2010 establishing a European financial 
stabilisation mechanism2, the necessary amount should be 
mobilised over and above the ceilings of the commitments and 
payments appropriations of the financial framework while 

1 OJ L 53, 23.2.2002, p. 1
2 OJ L 118, 12.5.2010, p. 1.
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respecting the own resources ceiling.

(5) The financial framework should be laid down in 2011 prices. The 
rules for technical adjustments of the financial framework to 
recalculate the ceilings and margins available should also be laid 
down.

(6) The financial framework should not take account of budget items 
financed by assigned revenue within the meaning of Regulation 
(EU) No [xxx/201x] of the European Parliament and of the 
Council of […] on the financial rules applicable to the annual 
budget of the Union1.

(7) Rules should be laid down for other situations that may require the 
financial framework to be adjusted. Those adjustments may be 
related to the implementation of the budget, macroeconomic 
conditionalities linked to the coordination of Member States' 
economic policies, revision of the Treaties, enlargements, the 
reunification of Cyprus, or delayed adoption of new rules 
governing certain policy areas.

(7) Rules should be laid down for other situations that may require the 
financial framework to be adjusted. Those adjustments may be 
related to the implementation of the budget, excessive government 
deficit, revision of the Treaties, enlargements, the reunification of 
Cyprus, or delayed adoption of new rules governing certain policy 
areas.

(8) The national envelopes for cohesion policyare established on the 
basis of forecast for Gross Domestic Product (hereinafter "GDP") 
of spring 2012. Given the forecasting uncertainties and the impact 
for the capped Member States an assessment should be made in 
mid-term to compare the forecasted and actual GDP and its impact 
for the envelopes. In case the GDP for 2014-2016 differs more 

1 OJ L .
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than +/- 5% from the forecast used in 2012 the envelopes for 
2018-2020 for the Member States concerned need to be adjusted. 
The rules for this adjustment need to be provided for.

(9) The financial framework may need to be revised in case of 
unforeseen circumstances that cannot be dealt with within the 
established ceilings of the financial framework. It is therefore 
necessary to provide for revision of the financial framework in 
such cases.

(10) It is necessary to provide for general rules on interinstitutional 
cooperation in the budgetary procedure.

(11) In order to help the budgetary procedure to run smoothly, it is 
necessary to provide for the basic rules for the budgeting of the 
expenditure for the Common Foreign and Security policy and 
overall amount for the period covered by the financial framework. 

(12) Detailed arrangements on interinstitutional cooperation in the 
budgetary procedure and on the budgeting of the expenditure for 
the Common Foreign and Security policy are laid down in the 
Interinstitutional Agreement of […] 201x between the European 
Parliament, the Council and the Commission on cooperation in 
budgetary matters and sound financial management1.

(13) Specific rules are also necessary for dealing with large-scale 
infrastructure projects whose lifetime extends well beyond the 

(13) Specific rules are also necessary for dealing with the large-scale 
infrastructure projects Galileo, GMES and ITER whose lifetime 
extends well beyond the period set for the financial framework. It 

1 OJ C …
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period set for the financial framework. It is necessary to establish 
maximum amounts for the contributions from the Union's budget 
to those projects. Those requests should not have any impact on 
other projects financed from the Union's budget. 

is necessary to establish maximum amounts for the contributions 
from the Union's budget to those projects. Those requests should 
not have any impact on other projects financed from the Union's 
budget. 

(14) The Commission should present a proposal for a new multiannual 
financial framework before 1 January 2018 to enable the 
institutions to adopt it sufficiently in advance before the start of 
the following financial framework. The financial framework laid 
down in this Regulation should continue to apply if the new 
financial framework regulation is not adopted before the end of the 
term of the financial framework laid down in this Regulation,

HAS ADOPTED THIS REGULATION

Article 1

Multiannual Financial Framework

The multiannual financial framework for the period 2014 to 2020 
(hereinafter the financial framework) is set out in the Annex. 

Article 2

Compliance with the ceilings of the financial framework

1. The European Parliament, the Council and the Commission shall 
comply with the annual expenditure ceilings, set out in the 
financial framework, during each budgetary procedure and when 
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implementing the budget for the year concerned. 

2. The commitment appropriations may be entered in the budget over 
and above the ceilings of the relevant headings laid down in the 
financial framework where it is necessary to use the resources 
from the Emergency Aid Reserve, the European Union Solidarity 
Fund, the Flexibility Instrument, the European Globalisation 
Adjustment Fund, the Reserve for crises in the agriculture sector 
and the Contingency Margin in accordance with Council 
Regulation (EC) No 2012/2002 , Regulation (EC) No 1927/2006 
of the European Parliament and of the Council , Regulation No 
xxxx/201x of the European Parliament and the Council  and the 
Interinstitutional Agreement of […] 201x on cooperation in 
budgetary matters and sound financial management (hereinafter 
the Interinstitutional Agreement).

3. Where a guarantee for a loan covered by the Union's budget 
according to Regulation (EC) No 332/2002 or Regulation (EU) No 
407/2010 needs to be mobilised, it shall be over and above the 
ceilings laid down in the financial framework

2. The commitment appropriations may be entered in the budget over 
and above the ceilings of the relevant headings laid down in the 
financial framework where it is necessary to use the resources 
from the Emergency Aid Reserve, the European Union Solidarity 
Fund, the Flexibility Instrument, the European Globalisation 
Adjustment Fund, the Reserve for crises in the agriculture sector, 
the Contingency Margin and the Global Margin in accordance 
with Council Regulation (EC) No 2012/2002 , Regulation (EC) No 
1927/2006 of the European Parliament and of the Council , 
Regulation No xxxx/201x of the European Parliament and the 
Council  and the Interinstitutional Agreement of […] 201x on 
cooperation in budgetary matters and sound financial management 
(hereinafter the Interinstitutional Agreement).

2a. Commitment appropriations for Galileo, ITER and GMES shall 
also be entered in the budget over and above the ceilings of the 
relevant headings laid down in the financial framework.

Article 3

Respect of own resources ceiling

1. For each of the years covered by the financial framework, the total 
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appropriations for payments required, after annual adjustment and 
taking account of any other adjustments and revisions as well as 
the application of paragraphs 2 and 3 of Article 2, may not be such 
as to produce a call-in rate for own resources that exceeds the own 
resources ceiling set in accordance with [Decision XXXX/XX/EU, 
Euratom].

2. Where necessary, the ceilings set in the financial framework shall 
be lowered in order to ensure compliance with the own resources 
ceiling set in accordance with [Decision XXXX/XX/EU, 
Euratom].

Article 4

Technical adjustments

1. Each year the Commission, acting ahead of the budgetary 
procedure for year n+1, shall make the following technical 
adjustments to the financial framework:

(a) revaluation, at year n+1 prices, of the ceilings and of the 
overall figures for appropriations for commitments and 
appropriations for payments;

(b) calculation of the margin available under the own resources 
ceiling set in accordance with [Decision XXXX/XX/EU, 
Euratom];

(c) calculation of the absolute amount of the Contingency 
Margin provided for in Point 15 of the Interinstitutional 
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Agreement.

2. The Commission shall make the technical adjustments referred to 
in paragraph 1 on the basis of a fixed deflator of 2% a year. 

3. The Commission shall communicate the results of the technical 
adjustments referred to in paragraph 1 and the underlying 
economic forecasts to the European Parliament and the Council.

4. No further technical adjustments may be made in respect of the 
year concerned, either during the year or as ex-post corrections 
during subsequent years.

1. (d) calculation of the Global MFF Margins provided for in Points 8a 
and 8b of the Interinstitutional Agreement.

Article 5

Adjustment of cohesion policy envelopes

1. In its technical adjustment for the year 2018, if it is established 
that cumulated Gross Domestic Product ("GDP") of any capped 
Member State for the years 2014-2016 has diverged by more than 
+/- 5 % from the cumulated GDP estimated in 2012 for the 
establishment of cohesion policy envelopes for Member States for 
the period 2014-2020, the Commission shall adjust the amounts 
allocated from funds supporting cohesion to the Member State 
concerned for that period..

2. The total net effect, whether positive or negative, of the 
adjustments referred to in paragraph 1 may not exceed EUR 3 
billion. 
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3. The required adjustments shall be spread in equal proportions over 
the years 2018-2020 and the corresponding ceilings of the 
financial framework shall be modified accordingly.

Article 6

Adjustments related to implementation

When notifying the European Parliament and the Council of the results of 
the technical adjustments to the financial framework, the Commission 
shall present any proposals for adjustments to the total appropriations for 
payments which it considers necessary, in the light of implementation, to 
ensure an orderly progression in relation to the appropriations for 
commitments. The decisions on those proposals shall be taken before 1 
May of year n.

Article 7

Adjustment of Structural Funds, Cohesion Fund, the European 
Agricultural Fund for Rural Development, the European Maritime and 

Fisheries Fund, the Asylum and Migration Fund and the Internal 
Security Fund

1. In the case of adoption after 1 January 2014 of new rules or 
programmes under shared management for the Structural Funds, 
the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural 
Development, the European Maritime and Fisheries Fund, the 
Asylum and Migration Fund and the Internal Security Fund, 
the financial framework shall be adjusted in order to transfer to 
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subsequent years, in excess of the corresponding expenditure 
ceilings,  allocations not used in 2014

2. The adjustment concerning the transfer of unused allocation for 
the year 2014 shall be adopted before 1 May 2015.

Article 8

Adjustments related to macroeconomic conditionalities linked to the 
coordination of Member States' economic policies

In the case of the lifting of a suspension of budgetary commitments 
concerning the European Regional Development Fund, the European 
Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for 
Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund in 
the context of macroeconomic conditionalities linked to the coordination 
of Member States' economic policies, the Council, in accordance with the 
Treaty and in compliance with the relevant basic act, shall decide on a 
transfer of suspended commitments to the following years. Suspended 
commitments of year n may not be re-budgeted beyond year n+2.

Article 8

Adjustments related to excessive government deficit

In the case of the lifting of a suspension of budgetary commitments 
concerning the Cohesion Fund in the context of an excessive deficit 
procedure, the Council, in accordance with the Treaty and in compliance 
with the relevant basic act, shall decide on a transfer of suspended 
commitments to the following years. Suspended commitments of year n 
may not be re-budgeted beyond year n+2.

Article 9

Revision of the financial framework

1. In case of unforeseen circumstances the financial framework may 
be revised in compliance with the own resources ceiling set in 
accordance with [Decision XXXX/XX/EU, Euratom].

2. Any revision of the financial framework in accordance with 
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paragraph 1 shall take into account the scope for reallocating 
expenditure between the programmes covered by the heading 
concerned by the revision, with particular reference to any 
expected under-utilisation of appropriations. Where feasible, a 
significant amount, in absolute terms and as a percentage of the 
new expenditure planned, shall be within the existing ceiling for 
the heading.

3. Any revision of the financial framework in accordance with 
paragraph 1 shall take into account the scope for offsetting any 
raising of the ceiling for one heading by the lowering of the ceiling 
for another.

4. Any revision of the financial framework in accordance with 
paragraph 1 shall maintain an appropriate relationship between 
commitments and payments.

5. Adjustments referred to in Article 3(2), 6, 7, 8, 10, 11, 11a and 16 
also constitute a revision of the financial framework.

3a. Provided that the overall amount of the MFF remains unchanged, 
adjustment of the ceilings of the headings and/or subheadings of up to 
5% may be agreed without requiring a revision of the MFF regulation, 
in accordance with the Interinstitutional Agreement.

Article 10

Adjustment of the financial framework in case of a revision of the Treaties

Should a revision of the Treaties with budgetary implications occur 
during the financial framework, the necessary adjustments to the financial 
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framework shall be made accordingly.

Article 11

Adjustment of the financial framework in case of enlargement  
If new Member States accede to the Union during the period covered by 
the financial framework, the financial framework shall be adjusted to take 
account of the expenditure requirements resulting from the outcome of the 
accession negotiations

Article 11a

Adjustment of the financial framework in case of reunification of 
Cyprus 

In case of reunification of Cyprus during the period covered by the 
financial framework, the latter shall be adjusted to take account of the 
comprehensive settlement of the Cyprus problem and the additional 
financial needs resulting from reunification

Article 12

Interinstitutional cooperation in the budgetary procedure
The European Parliament, the Council and the Commission (hereinafter 
the institutions) shall take any measures to facilitate the annual budgetary 
procedure. 

The institutions shall cooperate in good faith throughout the procedure 
with a view to reconciling their positions. The institutions shall cooperate 
through appropriate interinstitutional contacts to monitor the progress of 
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the work and analyse the degree of convergence at all stages of the 
procedure.

The institutions shall ensure that their respective calendars of work are 
coordinated as far as possible in order to enable proceedings to be 
conducted in a coherent and convergent fashion, leading to the final 
adoption of the budget. 

Trilogues may be held at all stages of the procedure and at different levels 
of representation, depending on the nature of the expected discussion. 
Each institution, in accordance with its own rules of procedure, shall 
designate its participants for each meeting, define its mandate for the 
negotiations and inform the other institutions of arrangements for the 
meetings in good time.

Article 13

Financing of the Common foreign and security policy 
The total amount of operating Common foreign and security policy 
(hereinafter "CFSP") expenditure shall be entered entirely in one budget 
chapter, entitled CFSP. That amount shall cover the real predictable 
needs, assessed in the framework of the establishment of the draft budget, 
on the basis of forecasts drawn up annually by the High Representative of 
the Union for Foreign Affairs and Security Policy, and a reasonable 
margin for unforeseen actions. No funds may be entered in a reserve. 

Article 14

Contribution to the financing of large scale projects
A maximum amount of EUR 7 000 million in 2011 prices shall be 

Article 14

Contribution to the financing of large scale projects
The following maximum amounts in 2011 prices shall be available for 
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available for the European satellite navigation programmes (EGNOS 
and Galileo) from the EU budget for the period 2014-2020

the financing of large scale projects from the EU budget for the period 
2014-2020:

EUR xx million for Galileo 
EUR xx million for GMES
EUR xx million for ITER

Article 15

Mid-term assessment of implementation of the financial framework
In 2016, the Commission shall present an assessment of the 
implementation of the financial framework accompanied, where 
necessary, by relevant proposals

Article 15

Mid-term revision of the financial framework
Not later than 1 January 2016, the Commission shall present an 
assessment of the implementation of the financial framework 
accompanied by proposals for a compulsory revision.

Article 16

Transition towards the next financial framework
Before 1 January 2018, the Commission shall present a proposal for a new 
multiannual financial framework.

If no Council regulation determining a new multiannual financial 
framework has been adopted before 31 December 2020, the ceilings and 
other provisions corresponding to the last year of the financial framework 
shall be extended until a regulation determining a new financial 
framework is adopted. If new Member States accede to the Union after 
2020, the extended financial framework shall, if necessary, be adjusted in 
order to take into account the results of accession negotiations

Article 17
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Entry into force
This Regulation shall enter into force on the third day following that of its 
publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in 
all Member States.

Done at …, 

For the Council
The President

Joint Declaration

The European Parliament, the Council and the Commission agree that 
the length of the current multiannual financial framework does not pre-
empt future decisions on the length of the multiannual financial 
framework as of 2021. 
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Draft

Interinstitutional Agreement
between the European Parliament, the Council and the Commission 

on cooperation in budgetary matters and on sound financial 
management

THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL OF THE 
EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN COMMISSION,
hereinafter referred to as the institutions,
HAVE AGREED AS FOLLOWS

1. The purpose of this Agreement adopted in accordance with 
Article 295 of the Treaty on the functioning of the European 
Union (hereinafter "TFEU") is to improve the functioning of the 
annual budgetary procedure and cooperation between the 
institutions on budgetary matters.

2. The Agreement is binding on all the institutions for as long as it 
is in force.

3. This Agreement does not alter the respective budgetary powers 
of the institutions as laid down in the Treaties, in Council 
Regulation (EU) No …/201x laying down the Multiannual 
Financial Framework for the years 2014-20xx1 (hereinafter 
referred to as the MFF Regulation) and in the Regulation (EU) 
No /201x of the European Parliament and of the Council on the 
financial rules applicable to the annual budget of the Union 

1 OJ L , p. .
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(hereinafter referred to as the Financial Regulation)1.

4. Any amendment of this Agreement requires the consent of all 
the institutions.

5. This Agreement is in three parts:

– Part I contains complementary provisions related to the 
multiannual financial framework and provision on special 
instruments not included in the financial framework.

– Part II relates to the interinstitutional collaboration during 
the budgetary procedure.

– Part III contains provisions related to sound financial 
management of EU funds.

6. This Agreement enters into force on the same day as the MFF 
Regulation and replaces the Interinstitutional Agreement of 17 
May 2006 between the European Parliament, the Council and 
the Commission on budgetary discipline and sound financial 
management2.

PART I – FINANCIAL FRAMEWORK and SPECIAL 
INSTRUMENTS

A. PROVISIONS RELATED TO THE FINANCIAL 

1 OJ L, p. .
2 OJ C 139, 14.6.2006, p. 1. 
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FRAMEWORK

7. Information relating to operations not included in the general 
budget of the European Union and the foreseeable 
development of the various categories of Union's own resources 
is set out, by way of indication, in separate tables. This 
information shall be updated annually together with the 
documents accompanying the draft budget.

7. Information relating to financial operations in the form of lending, 
borrowing and guarantees and the foreseeable development of the 
various categories of Union's own resources is set out in separate tables. 
The budgetary and financial commitments made by Member States in 
the framework of reinforced cooperation or of a specific Treaty shall 
be listed in a separate annex. This information shall be updated 
annually together with the documents accompanying the draft budget.

8. Except in sub-ceiling Economic, social and territorial cohesion 
of the financial framework, for the purposes of sound financial 
management, the institutions shall ensure as far as possible 
during the budgetary procedure and at the time of the budget's 
adoption that sufficient margins are left available beneath the 
ceilings for the various headings.

8a. Margins left below the MFF ceilings for commitment 
appropriations in one year’s budget will be carried over to the next 
year and constitute a Global MFF Margin for commitments to be 
attributed to the different headings according to their estimated needs 
and mobilised in the framework of the annual budgetary procedures.

8b. The margin left below the MFF ceiling for payment appropriations 
in any budget year will be carried over to the next year and constitute a 
Global MFF Margin for payments to be mobilised in the framework of 
the annual budgetary procedures.

8c. In order to adapt to unforeseen circumstances an adjustment of up 
to 5% of the ceilings of the headings and/or subheadings may be 
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agreed without requiring a revision of the MFF regulation, provided 
that the overall amount of the MFF remains unchanged. 
The decision to adjust the ceilings of the headings and/or subheadings 
shall be taken jointly by the two arms of the budgetary authority. The 
Council shall act by a qualified majority and the European Parliament 
shall act by a majority of its component members and three fifths of 
the votes cast.

Updating of forecasts for payment appropriations after 2020
9. In 2017, the Commission shall update the forecasts for payment 

appropriations after 2020. That update shall take into account 
the real implementation of budget appropriations for 
commitments and budget appropriations for payments, as well 
as the implementation forecasts. It shall also consider the rules 
defined to ensure that payment appropriations develop in an 
orderly manner compared to commitment appropriations and 
the growth forecasts of the European Union Gross National 
Income.

B. PROVISIONS RELATED TO THE SPECIAL INSTRUMENTS 
NOT INCLUDED IN THE FINANCIAL FRAMEWORK

B.1. Emergency Aid Reserve
10. The Emergency Aid Reserve is intended to allow for a rapid 

response to specific aid requirements of third countries 
following events which could not be foreseen when the budget 
was established, first and foremost for humanitarian operations, 
but also for civil crisis management and protection, and 
situations of particular pressure resulting from migratory flows 
at the Union's external borders where circumstances so require. 
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The annual amount of the Reserve is fixed at EUR 350 million 
(2011 prices) and can be used up to year n+1 in accordance 
with the Financial Regulation. The Reserve is entered in the 
general budget of the European Union as a provision. The 
portion of the annual amount stemming from previous years 
shall be drawn on first, in order of age. The portion of the 
annual amount from year n which is not used in year n+1 
shall lapse.

When the Commission considers that the Reserve needs to be 
called on, it shall present to the two arms of the budgetary 
authority a proposal for a transfer from the Reserve to the 
corresponding budgetary lines.

Any Commission proposal for a transfer to draw on the 
Reserve, however, must be preceded by an examination of the 
scope for reallocating appropriations.

In the case of disagreement a trilogue procedure shall be 
initiated.

The transfers shall be made in accordance with the Financial 
Regulation

The annual amount of the Reserve is fixed at EUR 350 million (2011 
prices). The portion of the annual amount from year n which is not 
used may be used throughout the entire duration of the Multiannual 
Financial Framework. The Reserve is entered in the general budget of 
the European Union as a provision. The portion of the annual amount 
stemming from previous years shall be drawn on first, in order of age.

When the Commission considers that the Reserve needs to be called on, 
it shall present to the two arms of the budgetary authority a proposal for 
a transfer from the Reserve to the corresponding budgetary lines, in 
accordance with the Financial Regulation.

deleted

deleted
B.2. European Union Solidarity Fund
11. The European Union Solidarity Fund is intended to allow 

financial assistance in the event of major disasters occurring on 
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the territory of a Member State or of a candidate country, as 
defined in the relevant basic act. There shall be a ceiling on the 
annual amount available for the Fund of EUR 1 billion (2011 
prices). On 1 October each year, at least one quarter of the 
annual amount shall remain available in order to cover needs 
arising until the end of the year. The portion of the annual 
amount not entered in the budget may not be rolled over in the 
following years.

In exceptional cases and if the remaining financial resources 
available in the Fund in the year of occurrence of the disaster, 
as defined in the relevant basic act, are not sufficient to cover 
the amount of assistance considered necessary by the budgetary 
authority, the Commission may propose that the difference be 
financed through the annual amounts available for the following 
year. The annual amount of the Fund to be budgeted in each 
year may not, under any circumstances, exceed EUR 1 billion.

When the conditions for mobilising the Fund as set out in the 
relevant basic act are met, the Commission shall make a 
proposal to deploy it. Where there is scope for reallocating 
appropriations under the heading requiring additional 
expenditure, the Commission shall take this into account when 
making the necessary proposal, in accordance with the 
Financial Regulation, by means of the appropriate budgetary 
instrument. The decision to deploy the Fund shall be taken 
jointly by the two arms of the budgetary authority. The Council 
shall act by a qualified majority and the European Parliament 
shall act by a majority of its component members and three 
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fifths of the votes cast.

In the case of disagreement a trilogue procedure shall be 
initiated.

B.3. Flexibility Instrument
12. The Flexibility Instrument with an annual ceiling of EUR 500 

million (2011 prices) is intended to allow the financing, for a 
given financial year and up to the amount indicated, of clearly 
identified expenditure which could not be financed within the 
limits of the ceilings available for one or more other headings.

The annual amount of the Flexibility Instrument may be used 
up to year n+3. The portion of the annual amount stemming 
from previous years shall be used first, in order of age. The 
portion of the annual amount from year n which is not used 
in year n+3 shall lapse.

The Commission shall make a proposal for the Flexibility 
Instrument to be used after it has examined all possibilities for 
re-allocating appropriations under the heading requiring 
additional expenditure.

The proposal shall identify the needs to be covered and the 
amount. It may be presented, for any given financial year, 
during the budgetary procedure.

The decision to deploy the Flexibility Instrument shall be taken 
jointly by the two arms of the budgetary authority. The Council 
shall act by a qualified majority and the European Parliament 

The portion of the annual amount of the Flexibility Instrument from 
year n which is not used may be used throughout the entire period of 
the Multiannual Financial Framework.
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shall act by a majority of its component members and three 
fifths of the votes cast. 

Agreement shall be reached in the framework of the annual 
budgetary procedure.

B.4. European Globalisation Adjustment Fund
13. The European Globalisation Adjustment Fund is intended to 

provide additional support for workers who suffer from the 
consequences of major structural changes in world trade 
patterns, to assist them with their reintegration into the labour 
market, and also to farmers suffering from effects of 
globalisation.

The Fund may not exceed a maximum annual amount of 
EUR 429 million (2011 prices). 

The appropriations shall be entered in the general budget of the 
European Union as a provision. 

When the conditions for mobilising the Fund, as set out in the 
relevant basic act, are met, the Commission shall make a 
proposal to deploy it. The decision to deploy the Fund shall be 
taken jointly by the two arms of the budgetary authority. The 
Council shall act by a qualified majority and the European 
Parliament shall act by a majority of its component members 
and three fifths of the votes cast.

At the same time as it presents its proposal for a decision to 
deploy the Fund, the Commission shall present to the two arms 
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of the budgetary authority a proposal for a transfer to the 
relevant budgetary lines. In the case of disagreement a trilogue 
procedure shall be initiated.

Transfers related to the Fund shall be made in accordance with 
the Financial Regulation.

B.5. Reserve for crises in the agriculture sector
14. The Reserve for crises in the agricultural sector is intended to 

provide additional support for the sector in case of major crises 
effecting the agricultural production or distribution in case it 
cannot be financed within the limits of the ceiling available for 
Heading 2.

The Reserve may not exceed a maximum annual amount of 
EUR 500 million (2011 prices).

The appropriations shall be entered in the general budget of the 
European Union as a provision. 

When the Commission considers that the Reserve needs to be 
called on, in accordance with the relevant basic act, it shall 
present to the two arms of the budgetary authority a proposal 
for a transfer from the Reserve to the corresponding budgetary 
lines. Any Commission proposal for a transfer to draw on the 
Reserve, however, must be preceded by an examination of the 
scope for reallocating appropriations.

In the case of disagreement a trilogue procedure shall be 
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initiated.

Transfers related to the Reserve shall be made in accordance 
with the Financial Regulation.

B.6. Contingency Margin
15. A contingency margin of up to 0.03% of the Gross National 

Income of the Union shall be constituted outside the ceilings of 
the financial framework as a last resort instrument to react to 
unforeseen circumstances.

Recourse to the Contingency Margin shall not exceed, at any 
given year, the maximum amount foreseen in paragraph (1)(c) 
of Article 4 of the MFF Regulation and shall be consistent with 
the own resources ceiling.

The mobilisation of the contingency margin, or part thereof, 
shall be proposed by the Commission after a thorough analysis 
of all other financial possibilities. The Commission shall 
accompany the proposal for the mobilisation of the 
Contingency Margin by a proposal for reallocation, by a 
significant amount as far as supported by the analysis, within 
the existing budget.

The decision to mobilise the Contingency Margin shall be taken 
jointly by the two arms of the budgetary authority. The Council 
shall act by a qualified majority and the European Parliament 
shall act by a majority of its component members and three 
fifths of the votes cast.

The mobilisation of the contingency margin, or part thereof, shall be 
proposed by the Commission after a thorough analysis of all other 
financial possibilities. The Commission shall accompany the proposal 
for the mobilisation of the Contingency Margin by a proposal for 
reallocation, if possible, as far as supported by the analysis, within the 
existing budget.
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PART II – IMPROVEMENT OF INTERINSTITUTIONAL 
COLLABORATION IN BUDGETARY MATTERS

A. THE INTERINSTITUTIONAL COLLABORATION 
PROCEDURE

16. The details of interinstitutional collaboration during the 
budgetary procedure are set out in the Annex.

B. INCORPORATION OF FINANCIAL PROVISIONS IN 
LEGISLATIVE ACTS

17. Each legislative act concerning a multiannual programme 
adopted under the ordinary legislative procedure shall contain a 
provision in which the legislative authority lays down the 
financial envelope for the programme.

That amount shall constitute the prime reference for the 
budgetary authority during the annual budgetary procedure.

The budgetary authority and the Commission, when it draws up 
the draft budget, undertake not to depart by more than 10 % 
from that amount for the entire duration of the programme 
concerned, unless new, objective, long-term circumstances arise 
for which explicit and precise reasons are given, with account 
being taken of the results obtained from implementing the 
programme, in particular on the basis of assessments. Any 
increase resulting from such variation must remain within the 
existing ceiling for the heading concerned, without prejudice to 
the use of instruments mentioned in the MFF regulation and in 
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this Agreement.

This Point does not apply to appropriations for cohesion 
adopted under the ordinary legislative procedure and pre-
allocated by Member States which contain a financial envelope 
for the entire duration of the programme and to the large scale 
projects referred to in Article 14 of the MFF Regulation.

18. Legislative acts concerning multiannual programmes not 
subject to the ordinary legislative procedure shall not contain an 
'amount deemed necessary'.

Should the Council wish to include a financial reference, this 
shall be taken as illustrating the will of the legislative authority 
and shall not affect the powers of the budgetary authority as 
defined by the TFEU. This provision shall be mentioned in all 
legislative acts which include such a financial reference.

If the amount concerned has been the subject of an agreement 
pursuant to the conciliation procedure provided for in the Joint 
Declaration of the European Parliament, the Council and the 
Commission of 4 March 19751, it shall be considered a 
reference amount within the meaning of Point 17 of this 
Agreement.

C. EXPENDITURE RELATING TO FISHERIES AGREEMENTS

19. The expenditure on fisheries agreements shall be subject to the 

1 OJ C 89, 22.4.1975, p. 1.
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following specific rules:

The Commission undertakes to keep the European Parliament 
regularly informed about the preparation and conduct of the 
negotiations, including the budgetary implications.

In the course of the legislative process relating to fisheries 
agreements, the institutions undertake to make every effort to 
ensure that all procedures are carried out as quickly as possible.

Amounts foreseen in the budget for new agreements or renewal 
of agreements which come into force after January 1 of the 
related budget year shall be put in reserve. 

If appropriations relating to fisheries agreements (including the 
reserve) prove insufficient, the Commission shall provide the 
budgetary authority with the necessary information for an 
exchange of views in the form of a trilogue, possibly simplified, 
on the causes of the situation, and on the measures which might 
be adopted under established procedures. Where necessary, the 
Commission shall propose appropriate measures.

Each quarter, the Commission shall present to the budgetary 
authority detailed information about implementation of 
agreements in force and a financial forecast for the remainder of 
the year.

D. FINANCING OF THE COMMON FOREIGN AND SECURITY 
POLICY (CFSP)
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20. As regards CFSP expenditure which is charged to the general 
budget of the European Union in accordance with Article 41 of 
the Treaty on European Union, the institutions shall endeavour, 
in the conciliation committee, and on the basis of the draft 
budget established by the Commission, to secure agreement 
each year on the amount of the operating expenditure to be 
charged to the budget of the European Union and on the 
distribution of this amount between the articles of the CFSP 
budget chapter suggested in the fourth paragraph of this Point. 
In the absence of agreement, it is understood that the European 
Parliament and the Council shall enter in the budget the amount 
contained in the previous budget or the amount proposed in the 
draft budget, whichever is the lower.

The total amount of operating CFSP expenditure shall be 
distributed between the articles of the CFSP budget chapter as 
suggested in the fourth paragraph of this Point. Each article 
shall cover instruments already adopted, instruments which are 
foreseen but not yet adopted and all future - that is unforeseen - 
instruments to be adopted by the Council during the financial 
year concerned.

Since, under the Financial Regulation, the Commission has the 
authority to transfer appropriations autonomously between 
articles within the CFSP budget chapter, the flexibility deemed 
necessary for speedy implementation of CFSP actions shall 
accordingly be assured. In the event of the amount of the CFSP 
budget chapter during the financial year being insufficient to 
cover the necessary expenses, the European Parliament and the 
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Council shall seek a solution as a matter of urgency, on a 
proposal from the Commission, taking into account Article 2 of 
the MFF regulation and Point 10 of this Agreement.

Within the CFSP budget chapter, the articles into which the 
CFSP actions are to be entered could read along the following 
lines:

– crisis management operations, conflict prevention, 
resolution and stabilisation, monitoring and 
implementation of peace and security processes,

– non-proliferation and disarmament,

– emergency measures,

– preparatory and follow-up measures,

– European Union Special Representatives.

The amount for measures entered under the article mentioned in 
the third indent may not exceed 20 % of the overall amount of 
the CFSP budget chapter.

21. Each year, the High Representative of the Union for Foreign 
Affairs and Security Policy (hereinafter "the High 
Representative") shall consult the European Parliament on a 
forward-looking document, which shall be transmitted by June 
15 for the year in question, setting out the main aspects and 
basic choices of the CFSP, including the financial implications 
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for the general budget of the European Union and an evaluation 
of the measures launched in the year n-1. Furthermore, the High 
Representative shall keep the European Parliament informed by 
holding joint consultation meetings at least five times a year, in 
the framework of the regular political dialogue on the CFSP, to 
be agreed at the latest in the Conciliation committee. 
Participation in these meetings shall be as follows:

– for the European Parliament, the bureaux of the two 
Committees concerned,

– for the Council, the Chairman of the Political and 
Security Committee.

The Commission shall be invited to participate at these 
meetings.

Whenever the Council adopts a decision in the field of the 
CFSP entailing expenditure, the High Representative shall 
immediately, and in any event no later than five working days 
following the final decision, send the European Parliament an 
estimate of the costs envisaged ('financial statement'), in 
particular those regarding time-frame, staff employed, use of 
premises and other infrastructure, transport facilities, training 
requirements and security arrangements.

Once a quarter, the Commission shall inform the budgetary 
authority about the implementation of CFSP actions and the 
financial forecasts for the remaining period of the year.
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E. INVOLVEMENT OF THE INSTITUTIONS AS REGARDS 
THE DEVELOPMENT POLICY ISSUES AND THE EUROPEAN 

DEVELOPMENT FUND

22. The Commission will establish a common dialogue with the 
European Parliament on development policy issues regardless 
of their source of financing. The scrutiny of the European 
Parliament on the European Development Fund will be aligned 
on a voluntary basis to the scrutiny rights that exist under the 
EU general budget, specifically the Development Cooperation 
Instrument, pursuant to modalities to be fixed in the informal 
dialogue.

22. a. The European Parliament, the Council and the Commission 
commit themselves to incorporating the European Development Fund 
(EDF) into the EU general budget as of the next Multiannual 
Financial Framework, and to adjusting the ceilings accordingly to 
provide the necessary resources.

F. COOPERATION OF THE INSTITUTIONS IN THE 
BUDGETARY PROCEDURE ON ADMINISTRATIVE 

EXPENDITURE

23. The European Parliament, the Council and the Commission 
shall seek an agreement on the sharing of the Administrative 
expenditure every year at an early stage of the annual budgetary 
procedure. Estimates of expenditure of each institution will 
contain estimates of the possible budgetary impact from 
changes to provisions in the staff regulations. The European 
Parliament and the Council agree to ensure that this impact will 
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be reflected in the level of authorised appropriation for all 
institutions.

The European Parliament, the Council and the Commission 
agree to a progressive reduction of staff by 5% between 2013 
and 2018. This reduction should apply to all institutions, 
bodies and agencies.

Deleted

Fa. OWN RESOURCES

23.a. The European Parliament, the Council and the Commission  
agree that the own resources system needs to be reformed in order to 
return to a system of genuine, clear, simple and fair own resources, 
and that this reform must enter into effect before the end of the 2014-
2020 MFF period.  

PART III – SOUND FINANCIAL MANAGEMENT OF EU FUNDS
A. FINANCIAL PROGRAMMING

24. The Commission shall submit twice a year, the first time in 
April/May (together with the documents accompanying the 
draft budget) and the second time in December/January (after 
the adoption of the budget), a complete financial programming 
for headings 1 (except subceiling for Economic, social and 
territorial cohesion), 2 (for environment and fisheries), 3 and 4 
of the financial framework. This document, structured by 
heading, policy area and budget line, should identify: 

(a) the legislation in force, with a distinction being drawn 
between multiannual programmes and annual actions:
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– for multiannual programmes the Commission 
should indicate the procedure under which they 
were adopted (ordinary and special legislative 
procedure), their duration, the total financial 
envelope and the share allocated to administrative 
expenditure;

– for annual actions (pilot projects, preparatory 
actions, Agencies) and actions financed under the 
prerogatives of the Commission, the Commission 
should provide multiannual estimates and the 
margins left under the authorised ceilings fixed in 
[the delegated Regulation on the execution 
modalities of the Financial Regulation];

(b) pending legislative proposals: ongoing Commission 
proposals, with the latest update.

The Commission should consider ways of cross-referencing the 
financial programming with its legislative programming to 
provide more precise and reliable forecasts. For each legislative 
proposal, the Commission should indicate whether or not it is 
included in the April-December programme. The budgetary 
authority should in particular be informed of:

(a) all new legislative acts adopted and all pending proposals 
presented but not included in the April-December 
document (with the corresponding amounts);
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(b) legislation foreseen in the Commission's annual 
legislative work programme with an indication of actions 
likely to have a financial impact (yes/no).

Whenever necessary, the Commission should indicate the 
reprogramming entailed by new legislative proposals.

B. AGENCIES AND EUROPEAN SCHOOLS

25. Before presenting its proposal for the creation of a new agency, 
the Commission should produce a sound, complete and 
objective impact assessment, taking inter-alia into account the 
critical mass of staff and competencies, cost-benefits aspects, 
impact on national and EU activities and the budgetary 
implications for the expenditure heading concerned. On the 
basis of that information and without prejudice to the legislative 
procedures governing the setting up of the agency, the two arms 
of the budgetary authority commit themselves, in the 
framework of budgetary cooperation, to arrive at a timely 
agreement on the financing of the agency.

The following procedural steps shall be applied:

– Firstly, the Commission shall systematically present any 
proposal for setting up a new agency to the first trilogue 
following the adoption of its proposal, and shall present 
the financial statement accompanying the legal act 
proposing the creation of the agency and illustrate its 
consequences for the remaining period of the financial 



PE496.558v02-00 58/156 RR\915686NL.doc

NL

Commission proposal on the IIA Possible EP modifications
programming;

– Secondly, taking into consideration the progress made in 
the legislative process, and provided that each arm of the 
budgetary authority is in a position to take a stance on the 
financial consequences of the proposal in advance of the 
adoption of the legal act, the creation of the new agency 
shall be placed on the agenda of a subsequent trilogue (in 
urgent cases, in simplified form), in view of reaching an 
agreement on the financing;

– Thirdly, the agreement reached during a trilogue shall be 
confirmed in a joint declaration, subject to the approval 
by each arm of the budgetary authority in accordance with 
its own rules of procedure. 

The same procedure would be applied to any modification of 
the legal act setting up an agency which impacts on the 
resources of the agency in question. 

Should the tasks of an agency be modified substantially without 
a modification of the legal act setting up the agency in question, 
the Commission shall inform the budgetary authority by means 
of a revised financial statement, so as to allow the two arms of 
the budgetary authority to arrive at a timely agreement on the 
financing of the agency. 

When the creation of a new European school is envisaged by 
the Board of Governors, a similar procedure is to be applied for 
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its budgetary implications on the EU budget.

25a. The Commission will review the work of existing agencies with a 
view to identifying possible areas of duplication of work and to 
streamlining their functioning.

Done at Brussels, 

For the European Parliament For the Council For the 
Commission

The President The President Member of the Commission
ANNEX - INTERINSTITUTIONAL COOPERATION DURING 

THE BUDGETARY PROCEDURE
Part A. Calendar of the budgetary procedure

1. The institutions shall follow the calendar defined in the points 
2, 3, 5, 11, 12, 13, 14 and 15 below for the various steps of the 
budgetary procedure. In due time before the start of the 
budgetary procedure, they can agree jointly, if needed, on any 
adjustments deemed appropriate to this calendar. 

Part B. Priorities for the Budget Procedure

2. In due time before the adoption of the draft budget by the 
Commission and at the latest in April, a meeting of the trilogue 
shall be convened to discuss the possible priorities for the 
budget of the forthcoming financial year.

Part C. Establishment of the Draft Budget and Updating of 
Estimates

3. The institutions, other than the Commission, are invited to 
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adopt their statement of estimates before the end of March at 
the latest. 

4. Before the adoption of their statements of estimates, the 
European Parliament, the Council and the Commission will 
agree on orientations regarding the desirable annual variation in 
the level of administrative expenditure for all institutions.

5. The Commission shall adopt the draft budget in the last week of 
April or at the latest during the first week of May. It shall 
finalise the draft budget, including the general statement of 
revenues, and shall make it available officially before the end of 
May.

6. The Commission shall present each year a draft budget showing 
the European Union's actual financing requirements.

It shall take into account:

a) forecasts in relation to the Structural Funds provided by 
the Member States,

b) the capacity for utilising appropriations, endeavouring to 
maintain a strict relationship between appropriations for 
commitments and appropriations for payments,

c) the possibilities for starting up new policies through pilot 
projects and/or new preparatory actions or continuing 
multiannual actions which are coming to an end, after 
assessing whether it shall be possible to secure a basic act, 
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within the meaning of the Financial Regulation (definition 
of a basic act, necessity of a basic act for implementation 
and exceptions),

d) the need to ensure that any change in expenditure in 
relation to the previous year is in accordance with the 
constraints of budgetary discipline.

7. The institutions shall, as far as possible, avoid entering items in 
the budget involving insignificant amounts of expenditure on 
operations. 

8. The two arms of the budgetary authority also undertake to bear 
in mind the assessment of the possibilities for implementing the 
budget made by the Commission in its drafts and in connection 
with implementation of the current budget.

9. In the interest of sound financial management and owing to the 
effect of the major changes in the budget nomenclature in the 
titles and chapters on the management reporting responsibilities 
of Commission departments, the two arms of the budget 
authority undertake to discuss any major changes with the 
Commission during the conciliation.

10. Until such time as the Conciliation Committee is convened, the 
Commission may, if necessary, amend the draft budget in 
accordance with Article 314(2) TFEU including by an 
amending letter updating expenditure estimates for agriculture. 
The Commission shall submit information on updates to the two 
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arms of the budget authority for their consideration as soon as 
they are available. It shall supply the budgetary authority with 
all the duly justified reasons it may require.

Part D. Budgetary procedure before the Conciliation

11. A trilogue meeting shall be convened in good time before the 
Council’s reading to allow the institutions to have an exchange 
of views on the draft budget.

12. In order for the Commission to be able to assess in due time the 
implementability of amendments envisaged by the budgetary 
authority which create new preparatory actions/pilot projects or 
prolong existing ones, both arms of the budgetary authority 
shall inform the Commission by mid-June of their intentions in 
this regard, so that a first discussion may already take place at 
this trilogue.

13. The Council completes its reading by the end of July at the 
latest.

14. The European Parliament's Committee on Budgets votes on its 
reading by the end of September or early October at the latest 
and the European Parliament's Plenary votes on its reading by 
the end of October at the latest.

15. A trilogue meeting could be convened before the European 
Parliament's Plenary votes. 

Part E. Conciliation process
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16. If the European Parliament votes amendments to the Council's 
position, the President of the Council will, during the same 
plenary meeting, take note of the differences in the position of 
the two institutions and give his/her agreement for the President 
of the EP to convene the Conciliation Committee 
immediately. The letter convening the Conciliation Committee 
will be sent at the latest on the first working day of the week 
following the end of the parliamentary session during which the 
plenary vote was delivered and the conciliation period will start 
on the following day. The 21-day time period is calculated 
pursuant to Regulation (EEC Euratom) No 1182/71 determining 
the rules applicable to periods, dates and time limits.

17. If the Council cannot agree on all the amendments voted by the 
European Parliament, it would confirm its position by letter sent 
before the first trilogue foreseen during the conciliation period. 
In such case, the Conciliation Committee will proceed in 
accordance with the conditions laid down in the following 
points.

18. The Conciliation Committee shall be chaired jointly by 
representatives of the European Parliament and of the Council. 
Committee meetings shall be chaired by the co-chair of the 
institution hosting the meeting. Each institution, in accordance 
with its own rules of procedure, shall designate its participants 
for each meeting and define its mandate for the negotiations.

19. In accordance with Article 314(5) TFEU, second subparagraph, 
the Commission shall take part in the conciliation proceedings 
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and shall take all the necessary initiatives with a view to 
reconciling the positions of the European Parliament and the 
Council. 

20. Trilogues shall take place throughout the conciliation 
procedure, at different levels of representation, with the aim of 
resolving outstanding issues and preparing the ground for an 
agreement to be reached in the Conciliation Committee.

21. The meeting of the Conciliation Committee and of the trilogues 
shall be held alternately at the premises of the European 
Parliament and the Council, with a view to an equal sharing of 
facilities, including interpretation facilities.

22. The dates of the meetings of the Conciliation Committee and 
the trilogues will be set in advance before the beginning of the 
budgetary procedure by agreement of the three institutions.

23. A common set of documents (input documents) comparing the 
various steps of the budgetary procedure will be made available 
for the Conciliation Committee1. It will include "line by line" 
figures, totals by financial framework headings and a 
consolidated document with figures and remarks for all budget 
lines deemed technically "open". Without prejudice to the final 
decision of the Conciliation Committee, a specific document 

1 The various steps will include: the budget of the current financial year (including adopted amending budgets); the initial draft budget; the Council's position on the draft 
budget; the European Parliament's amendments on the Council's position and the letters of amendment presented by the Commission (if not yet fully approved by all 
institutions).
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will list all budget lines deemed technically closed1. These 
documents will be classified by budgetary nomenclature.

Other documents will also be attached to the input documents 
for the Conciliation Committee, including a letter of 
executability of the Commission on the Council's position and 
the European Parliament's amendments; and possible letter(s) 
from other Institutions on the Council's position and the 
European Parliament's amendments.

24. With a view to reaching agreement by the end of the 
conciliation period, trilogues will: 

 define the scope of the negotiations of the budgetary issues 
to be addressed;

 endorse the list of the budget lines deemed technically 
closed, subject to the final agreement on the entire budget of 
the financial year;

 discuss issues identified under the first indent in view of 
reaching possible agreements to be endorsed by the 
Conciliation Committee;

 address thematic issues, including by headings of the multi-
annual financial framework. 

Tentative conclusions will be drawn jointly during or 
immediately after each trilogue, simultaneously with the agenda 

1 A budget line deemed technically closed is a line for which there is no disagreement between the European Parliament and the Council, and for which no letter of 
amendment has been presented.
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of the following meeting. Such conclusions will be registered 
by the institution hosting the trilogue and will be deemed 
provisionally approved after 24 hours without prejudice of the 
final decision of the Conciliation Committee.

25. The meetings of the Conciliation Committee will have available 
the conclusions of trilogues and a document with the budget 
lines for which an agreement has been tentatively reached 
during the trilogues for possible endorsement.

26. The joint text provided for in Article 314(5) of the TFUE shall 
be established by the secretariats of the European Parliament 
and of the Council with the assistance of the Commission. It 
will consist of an introductory legal document, containing the 
date of the agreement at the Conciliation Committee, and 
annexes, which will include:

 line by line figures for all budget items and summary figures 
by financial framework headings;

 a consolidated document, indicating figures and final text of 
all lines that have been modified during the conciliation;

 the list of the lines not modified with regard to the draft 
budget or the Council's position on it.

The Conciliation Committee may also approve conclusions and 
possible joint statements in relation to the budget.

27. The joint text will be translated in all languages (by the services 
of the European Parliament) and will be submitted to the 
approval of the two arms of the budgetary authority within 
14 days from the date following the date of agreement on the 
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joint text pursuant to Point 26.

The budget will be subject to legal-linguistic finalisation after 
the adoption of the joint text by integrating the annexes of the 
joint text with the budget lines not modified during the 
conciliation process.

28. The institution hosting the meeting (trilogue or conciliation) 
will provide interpretation facilities with a full linguistic regime 
applicable to the Conciliation Committee meetings and an ad 
hoc linguistic regime for the trilogues.

The institution hosting the meeting will ensure reproduction and 
distribution of room documents.

The services of the three institutions will cooperate for the 
encoding of the results of the negotiations in order to finalise 
the joint text.

Part F. Amending Budgets

General principles

29. Having in mind that amending budgets are frequently focused 
on specific and sometimes urgent issues, the institutions agree 
on the principles below to ensure appropriate interinstitutional 
cooperation for a smooth and swift adoption of the amending 
budgets while avoiding, as far as possible, to have to convene a 
conciliation meeting for amending budgets. 

30. As far as possible, the institutions shall endeavour to limit the 
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number of amending budgets.

Calendar

31. The Commission shall inform in advance the two arms of the 
budgetary authority of the possible dates of adoption of draft 
amending budgets without prejudice to the final date of 
adoption.

32. In accordance with its internal rules of procedure, each arm of 
the budgetary authority shall endeavour to examine the draft 
amending budget proposed by the Commission at an early 
opportunity after adoption by the Commission.

33. In order to speed up the procedure, the two arms of the 
budgetary authority shall ensure that their respective calendars 
of work are coordinated as far as possible in order to enable 
proceedings to be conducted in a coherent and convergent 
fashion. They shall therefore seek as soon as possible to 
establish an indicative timetable for the various stages leading 
to the final adoption of the amending budget.

The two arms of the budgetary authority shall take into account 
the relative urgency of the amending budget and the need to 
approve it in due time to be effective during the year concerned.

Cooperation during the reading of each arm of the Budgetary Authority

34. The institutions shall cooperate in good faith throughout the 
procedure clearing the way, as far as possible, for the adoption 
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of amending budgets at an early stage of the procedure.

When appropriate and when there is a potential divergence, 
each arm of the budgetary authority, before taking its final 
position on the amending budget, or the Commission, may 
propose to convene a specific trilogue, to discuss the 
divergences and to try to reach a compromise.

35. All draft amending budgets proposed by the Commission and 
not yet finally approved shall be systematically on the agenda of 
the trilogues planned for the annual budgetary procedure. The 
Commission shall present the draft amending budgets and the 
two arms of the budgetary authority shall, as far as possible, 
notify their respective position ahead of the trilogue. 

36. If a compromise is reached during a trilogue, each arm of the 
budgetary authority undertakes to consider the results of the 
trilogue when deliberating on the amending budget in 
accordance with the Treaty and its internal rules of procedure.

Cooperation after the reading of each arm of the budgetary authority

37. If the European Parliament approves without amendments the 
position of the Council, the amending budget shall be adopted.

38. If the European Parliament adopts amendments by a majority of 
its component members, Article 314(4)(c) TFEU apply. 
However, before the Conciliation Committee meets a trilogue 
shall be called.
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– If an agreement is reached during the trilogue and subject 
to the agreement of each arm of the budgetary authority 
on the results of the trilogue, the conciliation shall be 
closed by an exchange of letters without a meeting of the 
Conciliation Committee.

– If no agreement is reached during the trilogue, the 
Conciliation Committee shall meet and organise its work 
in accordance with the circumstances, with a view of 
completing as much as possible the decision-making 
process before the twenty-one-day deadline laid down in 
Article 314(6) TFEU. The Conciliation Committee may 
conclude by an exchange of letters.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

aan de Begrotingscommissie

inzake het interimverslag met het oog op een positieve afloop van de goedkeuringsprocedure 
inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020
(COM(2011)0398 – 2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: Marietta Giannakou

SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

1. herinnert eraan dat gedurende de looptijd van het meerjarig financieel kader (MFK) 2007-
2013 rubriek 4 van de begroting van de Unie vaak moest worden aangepast vanwege 
ontoereikende budgetten en een gebrek aan flexibiliteit binnen rubriek 4 bij onverwachte 
omstandigheden; wijst er opnieuw op dat de bij het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie toegekende nieuwe bevoegdheden, een adequate aanvullende financiering 
vereisen, in vergelijking met MFK 2007-2013, waardoor de Unie haar rol als speler op het 
wereldtoneel kan vervullen en haar reeds bestaande verplichtingen kan nakomen; benadrukt 
dat EU-financiering een aanvulling is op die van de lidstaten en een katalysatoreffect heeft 
dat lidstaten aanzet op te treden in regio's die niet in aanmerking komen voor bilaterale hulp; 
steunt met name de door de Commissie voorgestelde procedures die de gezamenlijke 
programmering van lidstaten en EU-acties versterken;

2. is in dit verband van oordeel dat met de in het Commissievoorstel aan rubriek 4 toegekende 
middelen wordt tegemoetgekomen aan de financieringsbehoeften voor het externe optreden 
van de Unie en aan de zorgen van het Europees Parlement zoals verwoord in zijn resolutie 
van 8 juni 20111; is verheugd over het signaal dat met dit voorstel worden afgegeven aan 
alle partners van de Unie, zowel aan de begunstigde landen als aan de donorlanden; wijst er 
echter op dat het voorstel van de Commissie het minimum is om de EU-doelstellingen, zoals 
goedgekeurd door alle staatshoofden en regeringsleiders en vastgelegd in het Verdrag van 
Lissabon, te verwezenlijken; verwacht dat de Raad, indien hij het Commissievoorstel niet 
volledig kan steunen, de prioriteiten of projecten aanwijst die, ondanks hun aangetoonde 

1 Aangenomen teksten (op die datum), P7_TA(2011)0266; resolutie van het Europees Parlement "Investeren in de 
toekomst: een nieuw MFK voor een concurrerend, duurzaam en op integratie gericht Europa".



PE496.558v02-00 72/156 RR\915686NL.doc

NL

meerwaarde voor Europa, moeten worden geschrapt of waarop moet worden bezuinigd en 
dat hij deze keuze onderbouwt;

3. is er evenwel vast van overtuigd dat grotere flexibiliteit van de begroting binnen het hele 
MFK, die door alle partijen noodzakelijk wordt geacht, vooral van belang is in het kader van 
rubriek 4; nodigt de Commissie uit om in voorkomend geval met voor deze 
begrotingsrubriek specifieke voorstellen te komen die ervoor zorgen dat snel op 
crisissituaties en op onvoorspelbare, dwingende omstandigheden wordt gereageerd, met 
volledige inachtneming van de prerogatieven van de begrotingsautoriteit; stelt bovendien 
vast dat de Commissie verbeterde mechanismen heeft voorgesteld voor elk meerjarig 
programma om de EU in staat te stellen haar financiering aan te passen aan de politieke 
behoeften en eisen; 

4. herhaalt zijn oproep om een geschikte procedure in te stellen voor de hertoewijzing aan het 
einde van het begrotingsjaar van niet-bestede middelen binnen rubriek 4; is overigens van 
mening dat de instemming van het Europees Parlement met de verordening van de Raad 
over het MFK 2014-2020 afhankelijk moet worden gesteld van onder meer het akkoord van 
de Raad voor de Commissievoorstellen over het hergebruik van door de financiële 
instrumenten gegenereerde ontvangsten en teruggaven; is ingenomen met het 
Commissievoorstel om intensiever gebruik te maken van innovatieve financiële 
instrumenten op het terrein van externe relaties, met een ruimere waaier van relevante 
organisaties en financiële instellingen; 

5. spreekt nogmaals zijn steun uit aan het geheel van voorgestelde instrumenten ter uitvoering 
van het externe optreden voor de periode 2014-20201, en in het bijzonder aan het 
nabuurschapsinstrument; benadrukt dat een gepast evenwicht moet worden gehandhaafd 
tussen de bijdragen aan de buurlanden in het oosten en het zuiden en dat daarbij ook 
rekening moet worden gehouden met de prestaties van de begunstigde landen; is ingenomen 
met het partnerschapsinstrument dat een nieuwe vorm van samenwerking inluidt met de 
landen die van strategisch belang zijn voor de Unie;

6. spreekt nogmaals zijn steun uit voor de mogelijkheid dat de Europese Investeringsbank en 
de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in het kader van de financiële 
samenwerking met de naburige landen kunnen beschikken over een EU-garantie, met name 
voor de financiering van het midden- en kleinbedrijf en van microkrediet;

7. is van mening dat een grotere flexibiliteit moet worden ingevoerd voor financiële bijstand 
aan de kandidaat-lidstaten, mogelijke kandidaat-lidstaten, andere begunstigde landen en 
partnerlanden; is ervan overtuigd dat de financiële inspanningen van de Unie moeten stroken 
met de voortgang en de daadwerkelijke vooruitgang volgens het principe "meer voor meer", 
en daarbij rekening houdend met de integratiecapaciteit van de Unie; benadrukt dat het 
principe "meer voor meer" ook betekent minder voor landen die hun verplichtingen niet 
nakomen;

1 Europees nabuurschapsinstrument, instrument voor pretoetredingssteun, stabiliteitsinstrument, 
partnerschapsinstrument, instrument voor ontwikkelingssamenwerking, Europees instrument voor democratie en 
mensenrechten, en voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, instrument voor humanitaire hulp, 
Europees instrument voor civiele bescherming, voor macrofinanciële bijstand, Europees garantiefonds voor externe 
acties.
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8. herinnert aan de verantwoordelijkheid van de EU voor bevordering van de veiligheid in de 
wereld, democratie, de eerbiediging van de rechtsstaat, duurzame en inclusieve economisch 
ontwikkeling; beklemtoont in dit verband de toegevoegde waarde van meerjarige EU-
programma's zoals het stabiliteitsinstrument en het instrument voor mensenrechten; 
benadrukt verder dat alle externe-actieprogramma's van de EU meer toegankelijk moeten 
worden gemaakt voor het maatschappelijk middenveld, sociale partners en lagere overheden, 
met het doel om hun betrokkenheid en inbreng te vergroten;

9. verdedigt het standpunt dat de reserve voor noodhulp moet worden gehandhaafd, aangezien 
is gebleken dat deze bijzonder goed functioneert in de huidige vorm, als een 
ongeprogrammeerde reserve die niet gebonden is aan de maximumbedragen voor het MFK 
2014-2020, en meent dat hiervoor voldoende middelen moeten worden toegewezen om de 
Unie in staat te stellen waar nodig snel via een ad-hocinstrument op onvoorziene behoeften 
en onverwachte crises in te spelen; is ingenomen met het voorstel van de Commissie haar 
financiering ten opzichte van het MFK 2014-2020 te verhogen tot 350 miljoen euro 
(prijsniveau 2011), en beschouwt de mogelijkheid tot het jaar n+1 van dit bedrag gebruik te 
maken als een zeer positieve ontwikkeling in de goede richting; wijst erop dat de opname van 
de reserve voor noodhulp in rubriek 4, zoals voorgesteld door sommige lidstaten, kan leiden 
tot een verlaging van de totale beschikbare middelen voor het extern optreden van de EU; 

10. is van mening dat het voor de effectiviteit van het buitenlands beleid van de EU van belang is 
dat de Europese Dienst voor extern optreden van voldoende middelen wordt voorzien om het 
toenemende aantal aan hem toevertrouwde taken uit te voeren; benadrukt echter in dit 
verband dat deze middelen op de meest doelmatige wijze moeten worden besteed, onder 
meer door middel van een meer evenwichtige personeelsstructuur. 
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Bij de eindstemming aanwezige leden Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja 
Cronberg, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta 
Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Jelko 
Kacin, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria 
Eleni Koppa, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas 
Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, 
Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-
Uyttebroeck, Norica Nicolai, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, 
Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, 
Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 
Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner 
Schulz, Marek Siwiec, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. 
Stassen, Charles Tannock, Inese Vaidere, Johannes Cornelis van 
Baalen, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Marije Cornelissen, Jacek 
Protasiewicz, Teresa Riera Madurell, Carmen Romero López, Marietje 
Schaake, Helmut Scholz, Alf Svensson, Indrek Tarand, Traian 
Ungureanu, Ivo Vajgl, Luis Yáñez-Barnuevo García, Joachim Zeller, 
Janusz Władysław Zemke

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Maria Badia i Cutchet, Ivari Padar
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4.9.2012

ADVIES VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020
(COM(2011)0398 – 2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: Charles Goerens

SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

1. herinnert eraan dat de termijnen in 2015 voor de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling 
(MDO's) en voor de gezamenlijke doelstelling om 0,7% van het bruto nationale inkomen aan 
officiële ontwikkelingshulp te besteden, beiden binnen het MFK voor 2014-2020 vallen; 
onderstreept dat het volgende MFK een uitgelezen kans biedt voor EU-donoren om hun 
inspanningen te verdubbelen en zo weer op schema te raken en hun internationale 
verbintenissen na te komen, na een ernstige daling in 2011 ten opzichte van 2010 in de 
niveaus van officiële ontwikkelingshulp in veertien lidstaten en een daling van 0,44% naar 
0,42% in het niveau van gezamenlijke officiële ontwikkelingshulp; benadrukt dat het EU-
budget voor ontwikkeling een aanvulling vormt op de inspanningen van de lidstaten en hen 
helpt deze doelstellingen te verwezenlijken, met een bijzonder hefboomeffect op het budget 
voor ontwikkelingshulp van enkele lidstaten, ongeacht hun grootte; 

2. is met name trots op het feit dat de kwaliteit van EU-ontwikkelingshulp het afgelopen 
decennium aanzienlijk is verbeterd, en dat de EU-instellingen vandaag wereldwijd een 
vooraanstaande positie bekleden op het gebied van doeltreffendheid en transparantie van 
ontwikkelingshulp1, met meetbare en wezenlijke resultaten en tastbare veranderingen in het 
leven van miljoenen mensen in ontwikkelingslanden; herinnert bovendien aan de sleutelrol 
van de EU-instellingen bij het coördineren van Europese ontwikkelingsbeleidsmaatregelen 
en ontwikkelingshulp en aan het relatieve voordeel van EU-steun op verschillende gebieden, 
dat de EU vaak in staat stelt haar ontwikkelingshulp met een hogere efficiëntie, 

1 Zie onder meer: 'European Union Peer Review 2012.' Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de OESO, 
24.4.2012; en 'The Quality of Official Development Assistance Assessment 2009: Is Aid Quality Improving?' 
Brookings Institution and Center for Global Development, 4.2.2012. 
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doeltreffendheid en voorspelbaarheid te verlenen dan afzonderlijke lidstaten via bilaterale 
programma's zouden kunnen;

3. benadrukt dat de EU-begroting een sleutelrol speelt, omdat zij de lidstaten de mogelijkheid 
biedt om samen te werken met landen waar zij niet aanwezig zijn en om steun te blijven 
verlenen aan landen waar zij samenwerkingsprogramma's hebben stopgezet, met name 
kwetsbare staten en tijdens post-conflictsituaties; herinnert eraan dat, dankzij de 
ontwikkelingshulp van de EU, 31 miljoen mensen nu toegang hebben tot drinkwater en 
9miljoen tot sanitaire voorzieningen, 5 miljoen kinderen gevaccineerd zijn tegen mazelen, 
9 miljoen nieuwe scholieren naar de basisschool zijn gegaan, 700 000 leraren toegang tot een 
opleiding hebben gekregen en meer dan 80 000 vrouwelijke leerlingen zijn ingeschreven 
voor een vervolgopleiding; spoort de Raad daarom aan deze steun te blijven verlenen, en 
daarbij voldoende middelen vrij te maken voor een meerwaarde op het vlak van menselijke 
ontwikkeling en voor de uitbanning van armoede;

4. is ingenomen met de door de Commissie voorgestelde verhoging van kredieten onder 
rubriek 4, ten opzichte van het MFK 2007-2013; onderstreept echter dat het in 2004 
ingediende voorstel van de Commissie voor het MFK 2007-2013 in reële termen hogere 
bedragen omvatte dan het voorstel voor 2014-2020; benadrukt dat voor rubriek 4 in het MFK 
2000-2006 en 2007-2013 sprake was van chronische onderfinanciering, en dat niet op deze 
rubriek mag worden gekort als gevolg van het in verschillende lidstaten heersende klimaat 
van bezuiniging; is van mening dat een ambitieus financieringsniveau voor de externe 
instrumenten, zoals voorgesteld door de Commissie in haar mededeling "Een begroting voor 
Europa 20201" – en met name voor het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking (IOS), 
humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), die respectievelijk goed zijn 
voor slechts 2%, 0,62% en 2,96% van de voorgestelde totale EU-begroting – van essentieel 
belang is voor de Unie en haar lidstaten om aan hun internationale 
ontwikkelingsverplichtingen te voldoen;

5. verzoekt de lidstaten en de Europese instellingen met klem zo spoedig mogelijk een 
Europese belasting op financiële transacties (BFT) in te voeren; benadrukt dat een aanzienlijk 
deel van de opbrengst van een eventuele Europese belasting op transacties moet worden 
besteed aan de financiering van ontwikkeling en de bestrijding van klimaatverandering; 
onderstreept dat, als de BFT een nieuwe bron van eigen inkomsten van de EU wordt, deze 
moet bijdragen aan een aanzienlijke verhoging van rubriek 4;

6. onderstreept dat samenhang in het ontwikkelingsbeleid, zoals verankerd in artikel 208 van 
het VWEU, tijdens de MFK-onderhandelingen als horizontaal beginsel moet worden 
gehandhaafd;

7. merkt op dat de beschikbare fondsen voor dringende humanitaire en natuurrampen de 
afgelopen jaren keer op keer ontoereikend zijn geweest, doordat verwoestende natuurrampen 
steeds vaker voorkomen; is de EU-burgers dankbaar voor hun aanhoudend krachtige en 
groeiende steun voor humanitaire hulp van de EU aan de meest hulpbehoevenden 
wereldwijd2, ondanks de financiële en economische crisis waarmee verschillende lidstaten te 

1 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's "Een begroting voor Europa 2020", COM(2011)0500 van 29.6.2011, blz. 20.
2 Zie: Speciale Eurobarometer 384 "Humanitarian aid report" juni 2012.
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kampen hebben; onderstreept daarom dat onder rubriek 4 voldoende middelen moeten 
worden toegewezen voor de begrotingslijnen voor humanitaire en voedselhulp, en dat ook 
behoefte is aan een realistisch niveau van financiering voor de reserve voor noodhulp;

8. verdedigt het standpunt dat de reserve voor noodhulp moet worden behouden, aangezien is 
gebleken dat deze bijzonder goed functioneert in de huidige vorm, als een 
ongeprogrammeerde reserve die niet is gebonden aan de maximumbedragen voor het MFK 
2014-2020, en meent dat hiervoor voldoende middelen moeten worden toegewezen om de 
Unie in staat te stellen om waar nodig via een ad-hocinstrument snel op onvoorziene 
behoeften en onverwachte crises in te spelen; onderstreept dat de opname van de reserve voor 
noodhulp in rubriek 4, zoals enkele lidstaten bepleiten, kan leiden tot een verlaging van de 
totale beschikbare financiering voor het extern optreden van de EU, met name voor de 
financiering van ontwikkeling; is bijzonder ingenomen met het voorstel van de Commissie 
haar financiering ten opzichte van het MFK 2014-2020 te verhogen tot 350 miljoen euro 
(prijzen 2011), en beschouwt de mogelijkheid tot het jaar n+1 van dit bedrag gebruik te 
maken als een zeer positieve ontwikkeling; benadrukt dat de reserve voor noodhulp niet 
gebonden mag zijn aan de voor het MFK geldende maximumbedragen, zodat 
onafhankelijkheid, flexibiliteit en snelheid kunnen worden gegarandeerd – aspecten die voor 
de humanitaire hulpverlening van cruciaal belang zijn;

9. onderstreept dat het beginsel van differentiatie moet leiden tot een concentratie van 
ontwikkelingsfinanciering in een lager aantal partnerlanden die in aanmerking komen voor 
bilaterale steun via geografische programma's, en niet tot een verlaging van de totale 
kredieten voor het IOS, ook gezien het feit dat de EU haar samenwerking met partnerlanden 
die geen ontwikkelingshulp meer behoeven voortzet via de regionale en themaprogramma's 
van het IOS, waarvoor ook voldoende financiering nodig is;

10. benadrukt de wereldwijde verantwoordelijkheid van de EU op het gebied van de bestrijding 
van klimaatverandering; herinnert eraan dat toezeggingen op basis van de akkoorden van 
Kopenhagen en Cancún, die gericht zijn op het bijstaan van ontwikkelingslanden bij de 
bestrijding van klimaatverandering, "nieuw en aanvullend" moeten zijn op de bestaande 
ontwikkelingshulp, waarbij voor voldoende samenhang tussen de twee beleidsterreinen moet 
worden gezorgd; dringt er daarom op aan dat de EU ambitieus blijft, ongeacht de huidige 
economische crisis, en dat de EU-financiering voor klimaatbeleid volledig losstaat van de 
doelstelling van 0,7% officiële ontwikkelingshulp en in de hele EU-begroting traceerbaar 
blijft; verwacht in dit opzicht grote politieke betrokkenheid van de Commissie en de Raad; 

11. merkt op dat de Commissie het Pan-Afrikaanse Programma heeft voorgesteld als een 
compleet nieuw programma, als onderdeel van het IOS, dat zal worden gefinancierd met 
circa 4,3% van de algehele IOS-begroting, als aanvulling op andere bestaande geografische 
en thematische programma's; benadrukt dat in de financiële toewijzingen voor het IOS 
voldoende rekening moet worden gehouden met deze uitbreiding van de reikwijdte van het 
IOS;

12. is in principe voorstander van het opnemen in de begroting van het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF); dringt er echter op aan dat de opname van het EOF in de EU-
begroting moet inhouden dat de volledige EOF-financiering onder rubriek 4 wordt 
ondergebracht, en in geen geval mag worden gebruikt als excuus voor het verlagen van de 
totale uitgaven voor het extern optreden van de EU in het algemeen en ontwikkelingshulp in 
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het bijzonder, en moet leiden tot een grotere voorspelbaarheid van ontwikkelingshulp; 
gelooft in het licht van de huidige economische en begrotingscrisis dat het risico op een 
verlaging van de totale financiering voor de samenwerking met ACS-landen als gevolg van 
de opname in de begroting van het EOF te hoog is; verzoekt de Commissie met klem zich te 
houden aan haar toezeggingen om spoedig voorstellen in te dienen teneinde de parlementaire 
controle van het EOF in overeenstemming te brengen met het bestaande recht van toetsing 
voor de algemene EU-begroting, en meer specifiek het IOS, evenals voorstellen voor de 
opname in de begroting van het EOF met ingang van het MFK na 2020.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNATIONALE HANDEL

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020
(COM(2011)0398 – 2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: Syed Kamall

Mod
SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

Aanbevelingen

1. merkt op dat, zelfs indien in diverse instrumenten is voorzien in acties ter bevordering van de 
economische en handelsbetrekkingen van de EU, er in het voorstel voor het MFK 2014-2020 
onder rubriek 4 (Europa in de wereld) in de afzonderlijke subrubrieken naar behoren 
rekening moet worden gehouden met de doelstellingen van het EU-handelsbeleid inzake het 
bevorderen van open markten in een geest van wederkerigheid, ten einde economische groei 
en werkgelegenheid te creëren en duurzame ontwikkeling te bevorderen;

2. meent dat de economische en handelsaspecten van de partnerschapsinstrumenten wel binnen 
de algemene bestaande begroting moeten blijven, maar dat ze meer begrotingsmiddelen 
moeten krijgen om ervoor te zorgen dat de belangrijkste kanalen die de EU heeft voor 
economische samenwerking met haar voornaamste handelspartners in de definitieve MFK-
onderhandelingen niet worden verwaarloosd;

3. neemt kennis van het voorstel van de Commissie om de vastleggingen onder rubriek 4 uit te 
breiden; dringt er op aan dat de voorgestelde verhoging van de begroting voor het zuidelijk 
en oostelijk nabuurschapsbeleid wordt aangewend om een substantiële bijdrage te leveren 
aan de verwezenlijking van zowel de sociale als de economische aspiraties van de grote 
massa in deze regio en dat de verhoging van de financiële middelen afhankelijk wordt 
gemaakt van de voorwaarde dat deze worden ingezet ter bevordering van de economische 
ontwikkeling, sterkere regionale samenwerking, vermindering van de werkloosheid en 
verbetering van de levensstandaard voor de hele bevolking;
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4. dringt er, gezien het macro-economische klimaat en de uitdagingen die de veranderende 
wereld stelt en met het oog op een beter en efficiënter gebruik van de EU-middelen, op aan 
om binnen het MFK 2014-2020 een grotere mate van flexibiliteit toe te staan om adequaat te 
reageren op veranderende omstandigheden en prioriteiten, met inachtneming van de 
overeengekomen omvang van de betalingskredieten;

5. vraagt om samenhang tussen de instrumenten onder rubriek 4 en de begrotingstoewijzingen 
die hiervoor onder rubriek 5 worden uitgetrokken; wijst erop dat zal worden gezorgd voor 
een succesvolle uitvoering van de instrumenten onder rubriek 4 door middel van procedurele 
controles en controles op het niveau van de uitgaven, die het best kunnen worden uitgevoerd, 
met name in derde landen, indien er voldoende middelen ter beschikking zijn;

6. dringt aan op consistentie tussen alle instrumenten van het MFK om een gemeenschappelijke 
industriestrategie te kunnen uitvoeren, gebaseerd op onderzoek en innovatie, en aldus ervoor 
te zorgen dat de Europese Unie haar productiecapaciteit op peil houdt;

7. neemt nota van de ambitie van de EU om ten minste 20% van haar begroting uit te trekken 
voor de totstandbrenging van een koolstofarme en klimaatresistente samenleving en voor 
integratie van de thema's klimaat en biodiversiteit in alle externe instrumenten; wijst op de 
grote prioriteit die aan deze doelstelling gehecht dient te worden en verklaart dat de 
toewijzing van 20% gezien moet worden als een absoluut minimum;  onderstreept dat deze 
doelstelling haar beslag moet vinden in het EU-handelsbeleid middels de externe 
instrumenten;

8. is van mening dat de Europese Unie rekening moet houden met de sociale, gezondheids- en 
milieunormen bij de onderhandelingen over handelsovereenkomsten, in plaats van 
begrotingsposten te creëren die tot doel hebben compensatie te bieden voor eventuele schade 
als gevolg van de inwerkingtreding van dergelijke handelsovereenkomsten.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE BEGROTINGSCONTROLE

aan de Begrotingscommissie

inzake het interim-verslag in het belang van een positief resultaat van het meerjarig financieel 
kader 2014-2020
(COM(2011)0398 – COM(2012)0388 – 2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: Jan Mulder

SUGGESTIES

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

Aanbevelingen

Horizontale kwesties

1. houdt rekening met de belangrijke en voortdurende veranderingen in de reële economie van 
de lidstaten als gevolg van de crisis; dringt er daarom op aan dat de acties waarin het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2014-2020 voorziet, gebaseerd zijn op de 
huidige economische en sociale situatie van de lidstaten en indien nodig opnieuw worden 
aangepast om te beantwoorden aan de algemene doelstellingen van "De bijdrage van het 
Europees beleid tot groei en werkgelegenheid" als vermeld in de conclusies van de Europese 
Raad van 28 en 29 juni 2012;

2. steunt het totaalbedrag voor het toekomstige meerjarig financieel kader zoals vermeld in het 
voorstel van de Commissie voor een verordening tot bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020; is echter van mening dat het toepassingsgebied van de 
verordening beperkt moet blijven tot de beginselen van goed financieel beheer, omdat 
veranderende politieke en economische omstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen in de 
loop van zeven jaar aanpassingen noodzakelijk kunnen maken; meent dat nadere bepalingen 
daarom in het interinstitutioneel akkoord (IIA) moeten worden opgenomen;

3. betreurt dat de Europese Rekenkamer tijdens de voorbereiding van het nieuwe MFK voor 
2014-2020 niet is gevraagd een overzichtsrapport over de sterke en zwakke punten van het 
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vorige MFK op te stellen; vraagt de Rekenkamer daarom tijdens de voorbereiding van het 
MFK voor na 2020 een dergelijk rapport op te stellen;

4. blijft ervan overtuigd dat een goed begrotingsbeheer moet voortbouwen op de ervaring die in 
vorige jaren met de uitvoering van de begroting is opgedaan; is in dit verband van mening 
dat de inspanningen van de Commissie begrotingscontrole, als commissie met horizontale 
bevoegdheden, van bijzonder belang zijn;

5. betreurt dat het nieuwe ontwerp van interinstitutioneel akkoord – wat de uitvoering van de 
begroting betreft – geen bepalingen betreffende zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid en 
goed financieel beheer uit het oogpunt van de begrotingscontrole omvat;

6. vraagt dat in het nieuwe interinstitutioneel akkoord bepalingen betreffende 
verantwoordingsplicht, transparantie en goed financieel beheer worden toegevoegd, voor 
zover die nog niet in het nieuwe, herziene Financieel Reglement (FR) staan;

7. benadrukt dat de lidstaten overeenkomstig artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie hun deel van de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen; 
herinnert eraan dat 90% van de fouten die de Rekenkamer heeft ontdekt, zich in de lidstaten 
heeft voorgedaan, en dat het merendeel van die fouten vermeden had kunnen worden;

8. vraagt alle lidstaten nationale beheersverklaringen af te leggen die op het passende politieke 
niveau ondertekend zijn; is van mening dat de financiële correcties met 15% per fonds 
moeten worden verminderd als een lidstaat een nationale beheersverklaring over de uitgaven 
in gedeeld beheer heeft ingediend;

9. vraagt de Commissie in samenwerking met de lidstaten een model voor nationale 
beheersverklaringen vast te stellen dat deze zinvol en vergelijkbaar zal maken; is van mening 
dat in deze verklaringen onder meer moet worden bevestigd dat wordt voldaan aan criteria 
zoals de betrouwbaarheid van de rekeningen, de doeltreffendheid van de beheers- en 
controlesystemen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen en 
precies moet worden vermeld hoever de zekerheid reikt en waarop deze gebaseerd is, en dat 
zij van een accountantsverklaring vergezeld moeten gaan en voorbehouden en disclaimers 
moeten bevatten1; is van mening dat de Rekenkamer en de Commissie de inhoud van de 
nationale beheersverklaringen in hun auditwerkzaamheden moeten kunnen verwerken;

10. vraagt alle lidstaten zinvolle jaarlijkse samenvattingen te verstrekken en deze openbaar te 
maken;

11. betreurt dat het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) intergouvernementeel en buiten de 
institutionele structuren van de Europese Unie om is opgezet, hoewel de euro een van de 
prerogatieven van de Unie is; wijst erop dat dit de besluitvorming in het kader van het ESM-
Verdrag ondoorzichtig maakt, wat twijfel doet rijzen over verantwoordingsplicht en 
democratisch toezicht;

Specifieke kwesties

1 Zie bijlage 1 bij de brief van commissaris Šemeta van 24 februari 2011 aan de voorzitter van de Commissie 
begrotingscontrole.
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12. vraagt dat de inkomsten en uitgaven die het gevolg zijn van de uitvoering van de respectieve 
Europese Ontwikkelingsfondsen met het oog op het nodige democratische toezicht worden 
opgenomen in de algemene begroting van de Unie; merkt op dat de middelen onder rubriek 4 
dienovereenkomstig moeten worden verhoogd;

13. vraagt dat boetes voor illegale handel in tabaksproducten als externe 
bestemmingsontvangsten worden beschouwd teneinde de strijd tegen de smokkel en namaak 
van sigaretten op te voeren;

14. vraagt dat boetes op het gebied van mededinging, andere boetes en schuldvorderingen die 
voortvloeien uit buitengerechtelijke schikkingen of andere soortgelijke akkoorden met niet-
statelijke derden worden beschouwd als inkomsten voor de EU-begroting, ongeacht of het 
gaat om bestemmingsontvangsten of andere vormen van ontvangsten;

15. merkt op dat niet-gesplitste kredieten die overeenkomen met bij de afsluiting van het 
begrotingsjaar rechtmatig aangegane verplichtingen, van rechtswege uitsluitend naar het 
eerstvolgende begrotingsjaar moeten worden overgedragen, en dat dezelfde regel moet 
gelden voor vrijgemaakte en ongebruikte kredieten (vastleggingen en betalingen) die niet 
onder artikel 9, leden 2 en 3, van het nieuwe ontwerp van Financieel Reglement vallen, 
alsook voor beschikbare, onuitgegeven marges onder het algemene maximum van het MFK 
voor elke rubriek, die een "algemene MFK-marge" moeten vormen en tijdens het volgende 
begrotingsjaar volgens behoefte aan de verschillende rubrieken moeten worden toegewezen;

16. wenst dat vrijgemaakte en ongebruikte kredieten (vastleggingen en betalingen) in het kader 
van de jaarlijkse begrotingsprocedure bij besluit van de begrotingsautoriteit kunnen worden 
overgedragen naar de begroting voor het volgende jaar of naar een van de latere begrotingen; 
wenst dat vrijgemaakte en ongebruikte kredieten aan een specifiek programma kunnen 
worden toegewezen of in een voorlopig hoofdstuk kunnen worden opgenomen; merkt op dat 
er in dat geval pas middelen van de lidstaten mogen worden gevorderd nadat de 
begrotingsautoriteit een besluit heeft genomen over de specifieke bestemming daarvan;

17. wenst dat ongebruikte marges onder de afzonderlijke maxima van het MFK kunnen worden 
overgedragen naar om het even welk maximum in een van de volgende jaren van het MFK, 
zonder dat het totale bedrag van het MFK wordt gewijzigd;

18. vraagt dat het overschot en de niet uitgegeven vastleggingen van de voorgaande 
begrotingsjaren van het huidige MFK, alsook de vrijgemaakte kredieten, in de reserve voor 
betalingen en vastleggingen worden geplaatst;

19. vraagt dat belasting op de toegevoegde waarde (btw) als subsidiabele projectkosten wordt 
beschouwd;

20. vraagt dat de verschillende soorten begrotingssteun duidelijk worden gedefinieerd; merkt op 
dat ook de verplichtingen van de ontvanger en de voorwaarden waaronder begrotingssteun 
wordt verleend, duidelijk moeten worden aangegeven.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020
(COM(2011)0398 – 2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: Pervenche Berès

Mod

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

Aanbevelingen

1. wijst erop dat het cohesiebeleid moet bijdragen tot de terugdringing van de macro-
economische wanverhoudingen binnen de EU en tot de economische en sociale convergentie 
overeenkomstig de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, en met name de 
doelstellingen hiervan op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en armoede; 

2. vindt dat de resultaten van het cohesiebeleid, met name op sociaal vlak, en de impact van de 
crisis het nodig maken om in de budgettaire planning te voorzien in voldoende flexibiliteit, 
wat herprogrammering betreft, om de EU in staat te stellen een anticyclisch beleid te voeren;

3. dringt erop aan dat het volgende meerjarig financieel kader voldoende financiële middelen 
omvat om de EU in staat te stellen geloofwaardig te blijven ten opzichte van haar burgers en 
de ambitieuze doelstellingen van de Europa 2020-strategie te bereiken;

4. benadrukt dat, in het licht van de huidige economische en sociale crisis, het meerjarig 
financieel kader investeringen ten voordele van het herstel van de economische activiteit 
moet ondersteunen en aanmoedigen, maar vooral zijn toegevoegde waarde moet tonen in de 
strijd tegen structurele uitdagingen, meer bepaald de werkloosheid en armoede waarmee de 
lidstaten worden geconfronteerd;

5. dringt erop aan dat het nieuwe kader en de nieuwe financiële instrumenten het vertrouwen 
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van de burgers in het Europese project herstellen, door mainstreaming van de "horizontale 
sociale clausule" van artikel 9 van het Verdrag teneinde een hoog niveau van 
werkgelegenheid te waarborgen, een adequate sociale bescherming te bevorderen, sociale 
uitsluiting te bestrijden alsmede voor een hoog niveau van onderwijs, opleiding en 
bescherming van de volksgezondheid te zorgen;

6. dringt erop aan dat minstens 25% van de financiële middelen voor het cohesiebeleid wordt 
toegekend aan het Europees Sociaal Fonds (ESF) om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te 
bevorderen en sociale investeringen te stimuleren;

7. stelt voor dat de vastleggingskredieten die door de lidstaten na meer dan twee jaar niet 
betaald zijn, opnieuw worden toegewezen aan andere programma's en/of acties van de Unie;

8. benadrukt dat het belangrijk is de administratieve capaciteit te verhogen van de autoriteiten 
die bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid teneinde het beheer van de 
structuurfondsen te verbeteren en zo de capaciteit van goed bestuur van de openbare 
autoriteiten te beïnvloeden; ondersteunt de voorstellen die de Commissie in die zin heeft 
gedaan;

9. waardeert het voorstel van de Commissie en benadrukt de noodzaak om ten minste 20% van 
de ESF-middelen toe te wijzen aan de "bevordering van sociale insluiting en bestrijding van 
armoede";

10. is ervan overtuigd dat het voorstel in het kader van de structuurfondsen om sancties te 
verbinden aan macro-economische voorwaarden, indruist tegen het fundamentele principe 
van solidariteit van de EU; vraagt dat de macro-economische voorwaarden worden 
verwijderd uit het voorstel;

11. is ervan overtuigd dat het Europees programma voor sociale verandering en innovatie een 
essentiële rol heeft te spelen in de ondersteuning van de ontwikkeling en de coördinatie van 
het sociaal beleid op Europees niveau, de vergemakkelijking van de toegang tot 
microkredieten en de bevordering van de grensoverschrijdende mobiliteit van werknemers; 
dringt erop aan, gelet op de uitdagingen om banen te scheppen en de werkloosheid en 
armoede te bestrijden, dat de financiële middelen van het programma met 5% worden 
verhoogd overeenkomstig de resolutie van het Europees Parlement van 8.6.2011 over 
investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een 
concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa;

12. vraagt dat de dramatische situatie van jongeren op de arbeidsmarkt in de meerjarige 
financiële programmering wordt onderkend; stelt daarom voor een pijler "initiatief voor de 
jeugd", met eigen financiële middelen ten bedrage van 150 miljoen EUR, op te nemen in het 
Europees programma voor sociale verandering en innovatie;

13. wijst nogmaals op de essentiële rol die het Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG) speelt in de strijd tegen de nefaste gevolgen van de globalisering, 
industriële herstructureringen en een onverwachte crisis; erkent de meerwaarde van het EFG 
als instrument voor ingrijpen in geval van crisis, om ontslagen werknemers bij hun terugkeer 
op de arbeidsmarkt te helpen;  benadrukt het feit dat het EFG moet worden voortgezet en 
opgewaardeerd na 2014 als instrument waartoe alle categorieën werknemers op gelijke 
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voorwaarden toegang hebben;  beklemtoont dat de lidstaten moeten worden gestimuleerd het 
EFG te gebruiken om de Europa 2020-doelstellingen te halen, herstructureringen te beheren 
en nieuwe vaardigheden te bevorderen, ook met betrekking tot nieuwe, duurzame, kwalitatief 
hoogwaardige banen; benadrukt ook het feit dat een vereenvoudigde, snellere procedure 
nodig is voor de betaling van subsidies;

14. benadrukt het feit dat een programma voor de meest behoeftigen, met nadruk op 
voedselarmoede, de situatie van de armen in Europa moet verbeteren; herinnert de 
Commissie aan haar belofte om tijdig een wetgevingsvoorstel in die zin in te dienen om de 
continuïteit van de steun voor een dergelijk programma na 2014 te garanderen, met een 
nieuwe rechtsgrondslag en met eigen financiële middelen (naast de 20% van de ESF-
middelen voor de bevordering van sociale insluiting en bestrijding van armoede), waarbij de 
nadruk ligt op het helpen van organisaties die de meest behoeftigen steunen en het aanpakken 
van het structurele probleem van voedselarmoede;

15. benadrukt dat de partnerschapscontracten belangrijk zijn en dat de effectieve 
vertegenwoordiging van leden van het Europees Parlement in de toezichtscomités en hun 
effectieve deelname aan de werkzaamheden ervan als waarnemer onontbeerlijk zijn;

16. wijst er nogmaals op dat het belangrijk is de sociale partners nauw te betrekken bij de 
tenuitvoerlegging van de gefinancierde programma's teneinde de optimale uitvoering van de 
begroting van het cohesiebeleid te waarborgen;

17. herinnert eraan dat politieke beslissingen gebaseerd moeten zijn op objectieve, gedetailleerde 
en betrouwbare gegevens en analyses; benadrukt de noodzaak van voldoende financiering 
voor de agentschappen van de EU opdat ze hun mandaat kunnen uitvoeren en aan de eisen 
kunnen voldoen van de instellingen waarvan ze afhankelijk zijn.
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Wijzigingen 

Wijziging 1

Ontwerp van Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer 
Paragraaf 13 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

13. Het Europees fonds voor aanpassing 
aan de globalisering is bedoeld om extra 
steun te geven aan werknemers die de 
gevolgen van grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen 
ondervinden, teneinde hen te helpen bij 
hun terugkeer op de arbeidsmarkt en aan 
landbouwers die de gevolgen van de 
globalisering ondervinden.

13. Het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering is bedoeld om extra 
steun te geven aan werknemers die de 
gevolgen van grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen 
ten gevolge van de globalisering 
ondervinden, of die de gevolgen van 
industriële herstructureringen of ernstige 
ontregelingen ten gevolge van een 
onverwachte crisis ondervinden, teneinde 
hen te helpen bij hun terugkeer op de 
arbeidsmarkt.

Wijziging 2

Ontwerp van Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer
Paragraaf 13 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het fonds mag het jaarlijkse 
maximumbedrag van 429 miljoen euro 
niet overschrijden (prijzen 2011). 

Het jaarlijks bedrag van de reserve wordt 
vastgesteld op 500 miljoen EUR (prijzen 
2011) en kan worden aangewend tot jaar 
n+1 overeenkomstig het Financieel 
Reglement. De reserve wordt als 
voorziening opgenomen in de algemene 
begroting van de Europese Unie. 

Wijziging 3

Ontwerp van Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer
Paragraaf 13 – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegelijk met haar voorstel voor een besluit 
om van het fonds gebruik te maken dient 
de Commissie bij de twee takken van de 
begrotingsautoriteit een voorstel tot 
overschrijving naar de betrokken 
begrotingsonderdelen in. Indien er geen 
eensgezindheid bestaat, wordt een 
trialoogprocedure ingeleid.

Tegelijk met haar voorstel voor een besluit 
om van het fonds gebruik te maken, dient 
de Commissie bij de twee takken van de 
begrotingsautoriteit een voorstel tot 
overschrijving naar de betrokken 
begrotingsonderdelen in, aangezien 
middelen van het Europees Sociaal Fonds 
gewoonlijk niet worden overgeschreven. 
Indien er geen eensgezindheid bestaat, 
wordt een trialoogprocedure ingeleid.
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24.9.2012

ADVIES VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN 
VOEDSELVEILIGHEID

aan de Begrotingscommissie

inzake het interimverslag met het oog op een positieve afloop van de goedkeuringsprocedure 
inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020
(COM(2011)0398 - COM(2012)0388 – C7 – 2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: Marisa Matias

SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

1. neemt kennis van het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid over het verslag "Investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig 
financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa" 
(2010/2211(INI)) van de Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen 
voor een duurzame Europese Unie na 2013;

2. is ingenomen met het werkdocument over "LIFE en daarna: duurzaamheid dankzij het 
volgende meerjarige financiële kader (MFK) 2014-2020", dat rapporteur Jutta Haug op 
16 april 2012 heeft voorgesteld1;

3. neemt kennis van het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van het programma Gezondheid voor groei, het derde meerjarige 
actieprogramma van de EU op het gebied van gezondheid voor de periode 2014-2020 
(COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD));

4. is van mening dat het MFK 2014-2020 moet worden gebruikt om de 20-20-20 klimaat- en 
energiedoelstellingen te halen en de emissiereductiedoelstelling te verhogen tot 30%;

5. meent, gezien het feit dat het EP pleit voor de communautaire methode en de maximalisering 
van de meerwaarde van de EU-middelen, dat het MFK alle fondsen en maatregelen moet 

1 PE 487.708
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omvatten, met name die fondsen en maatregelen die betrekking hebben op het milieu, civiele 
bescherming, klimaatactie en voedselveiligheid;

6. vindt dat het MFK de EU in staat moet stellen haar globale biodiversiteitsdoelstellingen te 
behalen en voor een deel van de financiële middelen voor het beheer van het Natura 2000-
netwerk moet zorgen;

7. meent dat het MFK in overeenstemming moet zijn met het voorstel van de Commissie om de 
voor voedselveiligheid bestemde financiering te verplaatsen naar rubriek 3 van de begroting;

8. is van mening dat het MFK de nodige middelen ter beschikking moet stellen voor 
beleidsmaatregelen op het vlak van milieu en klimaat, voor een beter gebruik van de 
relevante instrumenten moet zorgen, de energieveiligheid en -zekerheid moet vergroten, moet 
bijdragen tot de opbouw van een hulpbronnenefficiënte en klimaatbestendige economie, het 
concurrentievermogen van de Unie moet versterken aan de hand van meer en groenere banen 
en de volksgezondheid moet verbeteren door voor een daling van de luchtvervuiling te 
zorgen; 

Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

9. verzoekt met klem dat ten minste 0,5% van de EU-begroting wordt toegewezen aan het 
LIFE-programma, gezien de zeer positieve staat van dienst van dit programma als klein doch 
doelgericht en effectief instrument en gezien de hoge Europese meerwaarde ervan als het 
enige instrument dat uitsluitend is gericht op uitdagingen inzake klimaat en milieu; benadrukt 
dat geïntegreerde klimaat- en milieu-uitgaven via geïntegreerde projecten van LIFE actief 
moeten worden ondersteund via relevante EU-fondsen; vraagt dat LIFE het voldoende 
middelen ontvangt om te kunnen bijdragen aan een gezond en stabiel beheer van het Natura 
2000-netwerk, met inachtneming van de gewaarborgde bijdrage van andere EU-fondsen;

10. is van mening dat het MFK moet uitgaan van een horizontale aanpak die gericht is op de 
coördinatie van maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering op alle relevante 
werkterreinen, inclusief het extern beleid, en dat dienovereenkomstig 30% van het aan alle 
door het MFK te financieren beleidsterreinen en activiteiten toegewezen bedrag moet worden 
gereserveerd voor maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering;

11. meent dat het MFK middels de toewijzing van middelen van de EU en de lidstaten ter hoogte 
van minstens 5,8 miljard euro per jaar voor gepaste financiering van het Natura 2000-
netwerk moet zorgen, en dat deze middelen beschikbaar moeten worden gesteld via 
verschillende EU-fondsen (GLB, cohesiebeleid, LIFE, EFMZV, Horizon 2020), waarbij er 
via prioritaire actiekaders op nationaal niveau, zoals bedoeld in het gemeenschappelijk 
strategisch kader, meer coherentie en synergie tussen deze fondsen moet worden bereikt;

12. vindt dat het MFK ervoor moet zorgen dat de middelen voor het Wereldklimaat en –
biodiversiteitsfonds gekwantificeerd worden;

13. is van mening dat het MFK steun moet bieden voor openbare voorzieningen zoals het behoud 
van de biodiversiteit,  klimaatstabiliteit, lucht-, water- en bodemkwaliteit, zonder daarbij de 
EU-beleidsdoelstellingen te ondermijnen;
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14. benadrukt dat er bij concessieaanvragen of overheidsopdrachten duidelijke voorwaarden 
inzake milieubescherming moeten worden gesteld;

15. meent dat het MFK de geraamde internationale klimaatfinanciering voor 
ontwikkelingslanden moet integreren en kwantificeren, die, zoals overeengekomen tijdens de 
onderhandelingen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering, tegen 2020 in totaal 100 miljard dollar per jaar moet bedragen;

16. herinnert aan het eerdere verzoek van het EP om het voornemen van de Unie om de weg van 
duurzame, koolstofarme ontwikkeling in te slaan, in het volledige uitgavenbeleid te 
mainstreamen; benadrukt dat het niet gedecideerd aanwenden van fondsen voor 
duurzaamheid binnen het EU-beleid voor cohesie, infrastructuur, landbouw en onderzoek 
leidt tot een geveinsde, kortzichtige toename van flexibiliteit maar de flexibiliteit van 
toekomstige generaties sterk doet afnemen; pleit daarom voor een intelligente besteding van 
alle fondsen, zoals voorgesteld in de respectieve adviezen van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid, zodat ten minste 20% aan klimaatgerelateerde zaken 
wordt uitgegeven1;

17. is er stellig van overtuigd dat de Europa 2020-strategie en de bijbehorende 
vlaggenschipinitiatieven die nog moeten worden omgezet in concrete acties, toezeggingen en 
wetgevingskaders, de belangrijkste referentie op beleidsgebied moeten vormen voor het 
volgende MFK; is ervan overtuigd dat alle onderdelen van het intern beleid moeten bijdragen 
aan het behalen van de door de Europa 2020-strategie vastgestelde doelen; meent daarom dat 
de structuur van het MFK deze strategische prioriteiten moet weerspiegelen; is vastbesloten 
de Europese Unie, met een grotere inzet voor meer duurzaamheid, om te vormen in een slim, 
inclusief en competitief Europa; is ervan overtuigd dat investeringen in biodiversiteit en 
maatregelen inzake ecosystemen en hulpbronnenefficiëntie, evenals aanvullende acties op 
EU-niveau op het gebied van volksgezondheid, bijdragen aan duurzame groei en banen; 
benadrukt dat er behoefte is aan een sterkere integratie van de wetgeving en doelstellingen 
van de EU op het gebied van milieu, volksgezondheid en klimaat in het sectoraal beleid 
(waaronder het GLB, cohesiebeleid, consumentenbeleid, GVB en ontwikkelingsbeleid);

18. benadrukt dat er maatregelen moeten worden genomen om te garanderen dat de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie niet worden ondermijnd door het subsidiëren van 
voor het milieu schadelijke, koolstofintensieve activiteiten of permanente infrastructuur die 
onze samenlevingen in niet-duurzame patronen gevangen houdt; acht het hiertoe 
onontbeerlijk dat er concrete horizontale beveiligingsinstrumenten worden toegepast op 
communautaire uitgaven, zoals uitvoerige ex-antevoorwaarden, strikte randvoorwaarden, 
rigoureuze milieu- en klimaattoetsing van programma's en projecten (SMEB, MEB), en dat 
zowel positieve als negatieve ontwikkelingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit 
worden bijgehouden; benadrukt dat er anders een risico bestaat dat de kostenefficiëntie als 
gevolg van niet-samenhangende investeringen afnemen en dat de vermindering van de 
meerwaarde van de communautaire uitgaven bewust geaccepteerd wordt;

19. is er sterk van overtuigd dat de huidige schuldencrisis niet mag leiden tot kortzichtige 
investeringen die zowel het financiële als het natuurlijke kapitaal van de Unie in gevaar 

1 Het cijfer van 20% aan klimaatgerelateerde uitgaven is voorgesteld door de Commissie in haar mededeling inzake 
"Een begroting voor Europa 2020", COM(2011) 500 definitief deel II.
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brengen door de biodiversiteit en ecosysteemdiensten verder aan te tasten; dringt daarentegen 
aan op de uitwerking van een geschikt kader om de crisis het hoofd te bieden via 
toekomstgerichte investeringen voor de aanpak van belangrijke toekomstige uitdagingen, 
zoals hulpbronnenefficiëntie, klimaatverandering en behoud van ecosystemen, waarbij de 
potentiële economische en sociale voordelen aanzienlijk zouden zijn;

20. vraagt om inspanningen om ervoor te zorgen dat voor het milieu schadelijke subsidies uit de 
MFK-fondsen gebannen worden, in het bijzonder steun voor koolstofintensieve activiteiten, 
activiteiten ter verhoging van hulpbronnen- en energie-intensiteit, activiteiten die schade 
toebrengen aan ecosystemen en biodiversiteit en brandstofsubsidies;

21. benadrukt dat een aanzienlijk deel van de financiering voor Horizon 2020 moet worden 
gebruikt ter bevordering van het onderzoek op de voor de EU prioritaire gebieden van 
klimaatactie, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en van de biodiversiteit en eco-
innovatie; wijst erop dat de specifieke doelstelling van eco-innovatie erin bestaat de 
totstandkoming te bevorderen van een innovatieve Europese industrie en 
innovatiegemeenschap, die in staat zijn nieuwe producten, procedés en diensten te creëren 
die zowel tot duurzame groei leiden als milieuvoordelen opleveren; onderstreept dat het de 
bedoeling is de hulpbronnenefficiëntie te verhogen, milieueffecten te verminderen, 
(water)verontreiniging te voorkomen en een efficiënter, doeltreffender en meer verantwoord 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen te realiseren;

22. is van mening dat het MFK via het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) steun moet 
bieden aan duurzame landbouw, de biodiversiteit en ecosysteemdiensten door de helft van 
het totaal aan GLB-middelen toe te wijzen aan plattelandsontwikkeling, plattelandsgebieden 
en plattelandsgemeenschappen, waarvan ruim de helft ter bevordering van milieuvoordelen 
door middel van het behoud van de biodiversiteit in het agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur, verzachting van en aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering en stimulering van innovatie inzake duurzame landbouw en 
hulpbronnenefficiëntie; verheugt zich over het hervormingsvoorstel van de Commissie voor 
het GLB dat moet zorgen voor een 'groenere' benadering van het GLB en 30% van de 
betalingen binnen pijler I wil besteden aan een pakket van zinvolle, eenvoudige en goede 
werkmethoden die op het niveau van de landbouwbedrijven worden toegepast, zoals 
wisselbouw, gewasdiversificatie, permanent grasland en 'ecologisch aandachtsgebieden', en 
voor de ondersteuning van goede landbouwpraktijken;

23. is er sterk van overtuigd dat het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) ecologische 
duurzaamheid op lange termijn moet bevorderen, aangezien dit een noodzakelijke 
voorwaarde is voor economische en sociale stabiliteit en bijdraagt tot de beschikbaarheid van 
voedselvoorraden; eist daarom dat het MFK de overgang naar doelmatige en duurzame 
visserijactiviteiten ondersteunt, wat onder meer inhoudt dat er tegen 2015 een maximale 
duurzame opbrengst wordt bereikt en dat teruggooi wordt gestopt;

24. is van mening dat de financiering van de voedselzekerheid moet worden behouden, rekening 
houdend met de noodzaak om de doelmatigheid van het optreden van de Unie te waarborgen 
in geval van een uitbraak van een epidemie onder dieren of planten; wijst erop dat de Unie 
geregeld geconfronteerd wordt met onvoorziene gezondheidsbedreigingen, en dat het 
voorstel van de Commissie om het aan deze lijn binnen rubriek 3 van de EU-begroting 
toegewezen bedrag te verlagen, daarom niet te rechtvaardigen valt.
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Cohesiebeleid

25. is van mening dat het MFK steun uit het Cohesiefonds moet voorzien voor projecten op het 
vlak van milieu, en met name biodiversiteit, hulpbronnenefficiëntie, stedelijk milieu en 
luchtverontreiniging;

26. meent dat het MFK in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
middelen moet reserveren voor energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, innovatie en steun 
aan het mkb;

27. vindt dat het MFK in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
middelen moet reserveren voor energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, milieu en 
hulpbronnenefficiëntie, eco-innovatie en steun aan het mkb;

28. is van mening dat het MFK de milieueffectbeoordelingen van de uitgaven voor het 
Cohesiebeleid via ex-antevoorwaarden moet verbeteren, aangezien dit zal bijdragen tot het 
voorkomen van voor het milieu schadelijke uitgaven en de kwaliteit van operationele 
programma's zal verhogen;

Financieringsfaciliteit Europese verbindingen

29. meent met het oog op de lange levensduur van belangrijke infrastructuurprojecten die door 
de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF) en financiële instrumenten zoals 
projectobligaties moeten worden ondersteund, dat het van prioritair belang is ervoor te 
zorgen dat de fondsen, instrumenten en projecten tegen 2050 een meetbare bijdrage leveren 
aan het bereiken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie en de "20-20-20" 
klimaat- en energiedoelstellingen, en tot de verwezenlijking van de Routekaart van de 
Commissie voor de overstap naar een koolstofarme economie; meent dat door de CEF en 
projectobligaties ondersteunde infrastructuurprojecten op het gebied van energie, vervoer en 
communicatie een meetbare positieve invloed moeten hebben op het milieu, het klimaat en 
koolstofarme energiezekerheid; gelooft dat er bij de beoordeling, evaluatie en verslaglegging 
van projecten een aantoonbare bijdrage aan de EU-beleidsdoelstellingen inzake klimaat en 
energie evenals de eerbiediging van het gehele relevante milieubeleid (SMEB, MEB) moet 
worden geëist;

Programma Gezondheid voor groei

30. vindt dat het MFK moet erkennen dat de gezondheidszorgsector – een van de grootste 
sectoren in de EU, die 10% van het bnp van de EU en 10% van de werkgelegenheid in de EU 
vertegenwoordigt en een bovengemiddeld aantal hoger opgeleide werknemers telt – van 
wezenlijk belang is voor een Europa in crisis; benadrukt het belang van het programma 
Gezondheid voor groei 2014-2020, onderstreept dat er in de EU tegen 2020 een tekort van 
een miljoen gezondheidswerkers zal zijn, en wijst erop dat het programma de arbeidsmarkt 
moet helpen stimuleren;

31. beklemtoont dat we het belang van een stabiele economie op lange termijn niet uit het oog 
mogen verliezen, aangezien kortetermijninvesteringen in gezondheidszorg en in de 
gezondheidskwaliteit van de vergrijzende EU-bevolking de gezondheids- en zorgkosten op 
lange termijn doen dalen; 
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Uniemechanisme voor civiele bescherming

32. is van mening dat het MFK de toename in aantal en ernst van natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen moet belichten, alsook het feit dat de klimaatverandering nog meer 
grote rampen kan teweegbrengen; meent dat het Uniemechanisme voor civiele bescherming 
zich moet toespitsen op acties binnen de Unie en deze acties passende financiering moet 
bieden;

33. verheugt zich over het voorstel van de Commissie om het financieringsinstrument voor 
civiele bescherming (CPI) te hernieuwen met als doel financiële steun te bieden aan 
activiteiten die gericht zijn op de verschillende aspecten van de rampenbeheersingscyclus, te 
weten een coherentere en beter geïntegreerde respons bij noodsituaties, verbeterde paraatheid 
ten aanzien van rampen en innovatieve acties om het risico op rampen te verminderen; wijst 
erop dat het CPI eveneens moet worden gebruikt voor de oprichting van de Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties, in het kader waarvan alle middelen voor civiele 
bescherming van de lidstaten zullen worden ingezet zodat er dankzij de gecoördineerde 
beschikbaarheid van middelen voor civiele bescherming een grotere kosteneffectiviteit 
ontstaat;

34. meent dat het MFK de hernieuwing van het CPI moet ondersteunen zodat er financiële 
ondersteuning kan worden geboden voor activiteiten die deel uitmaken van de verschillende 
aspecten van de rampenbeheersingscyclus; merkt op dat het aan dit instrument toegewezen 
bedrag flexibel moet worden beheerd, zodat het kan worden verhoogd wanneer de 
omstandigheden dit vereisen;

35. gaat ervan uit dat de oprichting van de Europese responscapaciteit voor noodsituaties in 
hoofdzaak gebaseerd zal zijn op de bestaande capaciteiten van de lidstaten, zodat extra 
kosten worden vermeden; merkt op dat de oprichting op EU-niveau van het Europees 
Centrum voor respons in noodsituaties, met verzwaarde taken op het gebied van planning en 
coördinatie, winst zal opleveren voor de hele EU door op het niveau van de lidstaten voor 
besparingen te zorgen die de op de EU-begroting drukkende kosten zouden moeten 
compenseren, hoewel de voordelen van een snelle en effectieve respons op rampen natuurlijk 
niet louter in financiële termen kunnen worden uitgedrukt waar het om het redden van 
mensenlevens gaat;

36. herhaalt dat het waarborgen van een betere bescherming van de bevolking, het milieu, 
eigendommen en cultureel erfgoed in geval van ernstige natuurrampen, technologische 
rampen en door de mens veroorzaakte rampen de algemene doelstellingen vormen van de 
EU-samenwerking op het gebied van civiele bescherming, en dat deze samenwerking erop 
gericht is:

a) een snelle en efficiënte respons op rampen te bevorderen, 
b) de voldoende paraatheid van de actoren op het gebied van civiele bescherming in 
noodsituaties te waarborgen, en 
c) maatregelen uit te werken voor het voorkomen van rampen;

Tenuitvoerlegging en monitoring

37. benadrukt het belang van een gepast maximum aan toezeggingen onder rubriek 5 om ervoor 
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te zorgen dat de instellingen en agentschappen hun taken zo efficiënt mogelijk kunnen 
uitvoeren; onderstreept dat voor de succesvolle tenuitvoerlegging en monitoring van 
meerjarenprogramma's en -beleid, in het belang van zowel de bevolking als de lidstaten van 
de Unie, hooggekwalificeerd, meertalig en onafhankelijk personeel nodig is, met een zo 
breed mogelijk gespreide geografische achtergrond en een onvoorwaardelijke inzet voor de 
waarden van het Europese project;

38. is van mening dat het volgende MFK het oormerken van grootschalige projecten zoals het 
Programma voor wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES) mogelijk moet 
maken; is van mening dat er vanuit de EU-begroting een langetermijnbijdrage aan dit project 
moet worden geleverd met als doel de planning, continuïteit en organisatorische stabiliteit 
ervan veilig te stellen; is van mening dat, indien er voor dit grootschalige project aanvullende 
financiële middelen nodig zijn, dit niet ten koste mag gaan van succesvolle kleinere projecten 
die uit de EU-begroting gefinancierd worden;

39. neemt kennis van de indicatieve bedragen per gedecentraliseerd agentschap dat onder de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid valt, zoals voorgesteld door 
de Commissie; is er niet van overtuigd dat deze cijfers overeenkomen met de middelen die de 
agentschappen nodig hebben om hun taken te kunnen vervullen, aangezien ze een bevriezing 
van de begrotingen van de agentschappen inhouden; vraagt dat er voldoende kredieten 
beschikbaar worden gesteld voor agentschappen die werkzaam zijn op het gebied van milieu, 
volksgezondheid en voedselveiligheid.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE

aan de Begrotingscommissie

inzake het interimverslag in het belang van een positief resultaat van de procedure tot 
goedkeuring van het meerjarig financieel kader 2014-2020
(COM(2011)0398 – COM(2012/0388) – 2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: Edit Herczog

SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

1. is van mening dat het, wil de EU erin slagen uit de huidige economische en 
maatschappelijke crisis te komen en haar toekomstige concurrentievermogen in een 
globaliserende wereld te garanderen, absoluut noodzakelijk is dat de in de Europa 2020-
strategie uitgestippelde doelstellingen voor het bewerkstelligen van slimme, duurzame en 
inclusieve groei ook werkelijk bereikt worden; acht het van essentieel belang dat de 
begroting van de Unie grondig wordt herzien, teneinde de financiële behoeften die 
voortvloeien uit het aangaan van de uitdagingen van de 21ste eeuw beter te 
weerspiegelen;

2. is ingenomen met de voorstellen van de Commissie voor de invoering van een eerlijker, 
eenvoudiger en transparanter stelsel van eigen middelen dat het aandeel van de eigen 
middelen aan de EU-begroting uiterlijk in 2018 met 60% zou verhogen; ondersteunt ten 
volle de voorstellen van de Commissie voor de invoering van een EU-taks op financiële 
transacties als één van de eigen middelen van de EU vanaf 2014;

3. is van mening dat de begroting van de Unie een krachtige prikkel voor hervormingen kan 
zijn indien de EU-uitgaven gericht zijn op gebieden die de economische groei 
bevorderen, zoals innovatie, onderzoek en ontwikkeling;

4. onderstreept dat aan een aantal gebieden, waaronder innovatie, onderzoek en 
ontwikkeling, strategische investeringen in infrastructurele trans-Europese netwerken en 
extern beleid, een hogere prioriteit moet worden gegeven om het hoofd te kunnen bieden 
aan de huidige en toekomstige politieke en economische uitdagingen;
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5. benadrukt dat versterking van het concurrentievermogen van de EU en bevordering van 
haar ontwikkeling tot een van de toonaangevende kennisgebaseerde economieën in de 
wereld tot de belangrijkste doelstellingen van de EU behoren; onderstreept dat het 
volgende MFK dit proces op alle beleidsgebieden van de EU dient te ondersteunen;

6. onderstreept de sleutelrol die de EU-begroting moet vervullen bij het verwezenlijken van 
de gezamenlijk overeengekomen doelstellingen van de Europa 2020-strategie; benadrukt 
dat moet worden toegewerkt naar een doordachte en moderne begroting waarin prioriteit 
wordt gegeven aan de belangrijkste beleidsdoelstellingen van de Unie, met name groei 
genererende gebieden, in plaats van een enorme, alomvattende begroting; is van mening 
dat met EU-middelen activiteiten kunnen worden gelanceerd of samengevoegd die 
werkelijk een Europese toegevoegde waarde hebben en die niet door individuele lidstaten 
kunnen worden uitgevoerd, en dat hiermee synergie en complementariteit met activiteiten 
van de lidstaten kan worden bereikt door hen te helpen zich te concentreren op essentiële 
toekomstgerichte investeringen; neemt dan ook met voldoening kennis van het voorstel 
van de Commissie om de kredieten voor EU-programma’s op het gebied van onderzoek, 
innovatie, concurrentievermogen, mkb en infrastructuur te verhogen ten opzichte van het 
huidige MFK 2007-2013; is van mening dat de voorgestelde kredieten een absoluut 
minimum vormen, en waarschuwt met klem voor het streven van sommige lidstaten om 
hierop te bezuinigen, daar dit de geloofwaardigheid van de EU en haar politieke 
committering aan groei en banen in het gedrang zou brengen; onderstreept tegelijkertijd 
dat er voldoende budgettaire flexibiliteit moet zijn om de begrotingsmiddelen op 
adequate wijze af te stemmen op de ontwikkeling van omstandigheden en prioriteiten;

7. roept op tot een volledige herziening van de bestedingen van het huidig MFK om 
enerzijds  te kunnen vaststellen welke uitgaven essentieel zijn voor de verwezenlijking 
van de EU-beleidsdoelstellingen en anderzijds welke uitgaven minder relevant zijn, met 
als doel 30% van de uitgaven te herschikken en over te hevelen van niet langer relevante 
gebieden naar gebieden met een hoge prioriteit en aldus financiële middelen vrij te 
maken voor andere gebieden;

8. benadrukt met name de noodzaak om de financiering van onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie in de EU uit te breiden, te stimuleren en veilig te stellen door de desbetreffende 
uitgaven in het MFK 2014-2020 voor het Horizon 2020-programma drastisch te verhogen 
en door de financieringsprocedures grondig te vereenvoudigen, bij strenge handhaving 
van het beginsel van gezond financieel bestuur;

9. is ervan overtuigd dat Horizon 2020-middelen op de prioriteiten uit de Europa 2020-
strategie moeten worden afgestemd en als katalysator moeten worden gebruikt voor 
activiteiten met een Europese toegevoegde waarde, het efficiënter maken van publieke 
middelen van de EU en een grotere hefboomwerking van particuliere middelen; is van 
mening dat minstens 15% van de Horizon 2020-begroting voor het mkb moet worden 
uitgetrokken;

10. vestigt de aandacht op de toegevoegde waarde van EU-programma's ten behoeve van het 
mkb, daar deze uiterst waardevol zijn gebleken bij het ondersteunen van de inspanningen 
van de lidstaten om het mkb te helpen toegang te krijgen tot financieringsmogelijkheden 
en buitenlandse markten in tijden van ernstige financiële crisis; is van mening dat er in de 
toekomst voor alle Europese actoren in het bedrijfsleven een betere, eenvoudigere en 
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gestroomlijnde toegang tot financiering zou moeten zijn; vindt dat het toepassingsgebied 
van de relevante financiële instrumenten uitgebreid moet worden tot alle fasen van de 
conjunctuurcyclus;

11. is ervan overtuigd dat de uit te trekken middelen voor het programma ten behoeve van 
het concurrentievermogen van ondernemingen en het mkb (COSME) verdubbeld of ten 
minste aanzienlijk verhoogd moeten worden;

12. is van mening dat de ontwikkeling van een nieuwe generatie duurzame energiesystemen 
in de EU grootschalige investeringen in onderzoek en ontwikkeling op energiegebied 
vereist; onderstreept dan ook de noodzaak om de middelen voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling te verhogen, en demonstratieprojecten op het gebied van 
energie te handhaven; wenst dat de begroting voor het door het uitvoerend agentschap 
voor concurrentievermogen en innovatie beheerde programma "Intelligente energie – 
Europa" wordt gehandhaafd en aangevuld; dringt aan op volledige tenuitvoerlegging van 
het reeds aangenomen strategisch plan voor energietechnologie (SET-plan); verzoekt de 
Commissie en de Raad duidelijker aan te geven hoe de financiering hiervan in het kader 
van het MFK 2014-2020 zal verlopen; verzoekt de Commissie en de Raad voldoende 
financiering voor de ontwikkeling van slimme energienetwerken te waarborgen;

13. wijst op het belang van de toewijzing van voldoende middelen aan de lidstaten die zich in 
het kader van de onderhandelingen betreffende de toetreding tot de EU ertoe hebben 
verplicht kernreactoren te sluiten en ontmantelen, bij wijze van erkenning van het feit dat 
deze vervroegde sluiting een uitzonderlijke financiële last voor de betrokken lidstaten 
heeft betekend;

14. onderstreept het strategische belang van grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 
ITER en GMES) voor het toekomstige concurrentievermogen van de EU en voor de 
versterking van de industrie in de EU; is van oordeel dat hun financiering in de EU-
begroting veilig moet worden gesteld op basis van een volledig autonome en breed 
opgezette meerjarige begroting buiten het MFK om (boven de MFK-plafonds), terwijl 
verbetering van het beheer van industrieprojecten onder de regels van de EU-verdragen 
moet blijven vallen; wijst erop dat eventuele kostenoverschrijdingen bij de 
tenuitvoerlegging van één van deze projecten zodanig dienen te worden gedekt dat deze 
geen bedreiging vormen voor de financiering of de succesvolle tenuitvoerlegging van 
andere grootschalige projecten of van andere beleidsmaatregelen van de Unie die ertoe 
bijdragen de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te bereiken;

15. is van mening dat in de huidige context van bezuinigingen op overheidsuitgaven het 
hefboomeffect van andere financieringsbronnen absoluut noodzakelijk is om de 
langetermijninvesteringen te kunnen doen die nodig zijn om de Europa 2020-strategie uit 
te voeren; is er ten zeerste van overtuigd dat de Europese toegevoegde waarde met name 
daar ontstaat waar steun wordt geboden aan langetermijnprogramma’s met een hoog 
risico en hoge kosten, die buiten het bereik van individuele lidstaten liggen; dringt dan 
ook aan op EU-activiteiten om de investeringsrisico's van grootschalige projecten terug te 
dringen en in heel Europa naast andere projecten investeringen in energie- en ICT-
infrastructuur te ontwikkelen; neemt in dit opzicht met voldoening kennis van de 
lancering van de proeffase 2012-2013 van de EU-projectobligaties en het voorstel van de 
Commissie inzake de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting 
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Europa Facility - CEF) als eerste stappen in deze richting; beveelt aan dat de Commissie 
het cumulatieve effect van nieuwe of gewijzigde wetgeving ten aanzien van 
langetermijninvesteringen door de privé-sector aan toezicht en evaluatie onderwerpt en 
ervoor zorgt dat belemmeringen voor investeringen met spoed worden aangepakt; 
onderstreept het belang van beschikbaarstelling van voldoende middelen voor de CEF om 
de tenuitvoerlegging daarvan veilig te stellen, niet in de laatste plaats om de 
energievoorziening in Europa te verzekeren en om binnen de EU een energiemarkt te 
verwezenlijken met diversificatie van verschillende voorzieningsbronnen, alsmede om bij 
te dragen aan een duurzame ontwikkeling; 

16. is evenwel van oordeel dat er grondiger moet worden nagedacht over de wijze waarop 
langetermijninvesteringen in de EU kunnen worden gesteund; onderstreept dat er 
financiële risicodelingsinstrumenten moeten worden ontwikkeld en uitgewerkt die 
gebaseerd zijn op de EU-begroting, waarmee de financiering van investeringen in 
prioritaire sectoren gefaciliteerd wordt, en die een bredere en meer gevarieerde reeks 
projecten met uiteenlopende risico’s omvatten (een benadering in de vorm van een 
"projectenportefeuille"); is ervan overtuigd dat er moet worden gestreefd naar synergie en 
complementariteit tussen EU-regelingen en nationale regelingen ten einde het 
groeipotentieel van dergelijke instrumenten optimaal te benutten; benadrukt dat deze 
instrumenten gegrondvest moeten zijn op duidelijke en transparante criteria voor 
subsidiabiliteit en selectie van projecten;

17. wijst er met nadruk op dat herinvestering van inkomsten (terugvloeiende middelen) het 
beginsel moet zijn dat voor alle innoverende financiële instrumenten geldt; onderstreept 
dat dit renouvelleringsbeginsel niet alleen besparingen op overheidsmiddelen oplevert, 
maar ook het hefboomeffect en het multiplicatoreffect van deze instrumenten vergroot, 
waardoor uiteindelijk een hoger niveau van investeringen in de economie gewaarborgd 
wordt;

18. onderstreept dat interoperabiliteit en synergie tussen het cohesiebeleid en de specifieke 
programma's (zoals Horizon 2020, COSME, CEF) mogelijk moeten worden gemaakt en 
gestimuleerd; is ervan overtuigd dat cumulatieve of gecombineerde financiering dient te 
worden aangemoedigd, teneinde tot een maximaal gebruik van beschikbare EU-middelen 
in alle lidstaten te komen – en daarmee tot hun participatie in alle specifieke programma's 
–, en een evenwichtigere economische ontwikkeling op het grondgebied van de EU als 
geheel te bewerkstelligen;

19. onderstreept met name dat het programma "Erasmus voor jonge ondernemers" binnen het 
MFK 2014-2020 verder moet worden gefinancierd; wijst erop dat dit programma ten doel 
heeft ondernemerschap in Europa, de uitwisseling van kennis en modellen voor optimale 
methodes alsook de totstandkoming van doeltreffende netwerken en partnerschappen te 
bevorderen;

20. onderstreept dat een verhoging van de operationele begroting vergezeld moet gaan van 
een voldoende verhoging van de huishoudelijke begroting om de succesvolle uitvoering 
van EU-programma's te garanderen.



RR\915686NL.doc 105/156 PE496.558v02-00

NL

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring 24.9.2012

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

43
4
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo 
Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, 
Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Robert Goebbels, 
Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Philippe 
Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio 
Prodi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, 
Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, 
Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van 
Brempt

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Daniel Caspary, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, 
Vicente Miguel Garcés Ramón, Elisabetta Gardini, Françoise 
Grossetête, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Roger Helmer, 
Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Eija-Riitta Korhola, Werner 
Langen, Pavel Poc, Vladimír Remek

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Jorgo Chatzimarkakis, Keith Taylor



PE496.558v02-00 106/156 RR\915686NL.doc

NL

11.7.2012

ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN 
CONSUMENTENBESCHERMING

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020
(COM(2011)0398 – C7-0000/2012 – 2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: Cristian Silviu Buşoi

SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

1. is verheugd over het meerjarig financieel kader 2014-2020 (MFK) en de correlatie met de 
doelstellingen van de Europa 2020-strategie; benadrukt echter dat het nog steeds niet voldoet 
aan waar het Parlement in zijn resolutie van 8 juni 2011 op heeft aangedrongen1; wijst erop 
dat zelfs als het niveau van de middelen van het volgende MFK 5% hoger ligt dan het niveau 
van 2013 slechts een bescheiden bijdrage kan worden geleverd tot het realiseren van de 
afgesproken doelstellingen en toezeggingen en het solidariteitsbeginsel in de Unie;

2. wijst erop dat in het MFK de nodige financiële middelen ter beschikking gesteld worden om 
de initiatieven van de Single Market Act ten uitvoer te leggen om het potentieel van de 
interne markt beter te benutten teneinde de toekomstige concurrentiepositie en inclusieve en 
duurzame economische groei van de EU veilig te stellen;

3. benadrukt dat het MKB de ruggengraat van de Europese economie is en dat het MFK 
krachtig steun moet geven aan EU-beleid dat gericht is op verbetering van de toegang van het 
MKB tot financiering, ter vergroting van hun concurrentievermogen en ter bevordering van 
het ondernemerschap; steunt het voorgestelde Programma voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen en het MKB krachtig maar is van mening dat het geoormerkte financiële 
bedrag verder moet worden verhoogd tot 0,5% van het MFK;

1 P7_TA(2011)0266
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4. benadrukt het belang van consumentenbeleid om te zorgen voor een hoog niveau van 
consumentenbescherming in de EU en om de rechtspositie consumenten in het algemeen te 
verbeteren; is van mening dat het voorgestelde bedrag voor het consumentenprogramma 
2014-2020 ontoereikend is om deze doelstellingen te verwezenlijken en dringt aan op een 
verhoging met 5%; 

5. herhaalt dat er voldoende kredieten beschikbaar moeten worden gesteld voor de voltooiing 
van de interne markt die 500 miljoen burgers bedient en die een geloofwaardige uitweg 
vormt uit de economische en financiële crisis die de EU momenteel doormaakt.

6. is verheugd over de voorgestelde de financieringsfaciliteit Europese verbindingen om grote 
infrastructuurprojecten te financieren ter ondersteuning van de totstandbrenging van de 
interne energiemarkt en van de interne digitale markt waarbij het vrije verkeer van goederen, 
diensten en mensen wordt bevorderd en waarbij een betere bescherming van de consumenten 
wordt gegarandeerd die zo toegang kunnen krijgen tot een markt die transparanter en 
concurrerender is in termen van aanbod en prijzen; benadrukt dat de financieringsbehoeften 
op dit gebied enorm zijn en dat het onmogelijk is om met dit bedrag in deze behoeften te 
voorzien; voert derhalve aan dat er meer nadruk gelegd moet worden op innovatieve 
financieringsmechanismen zoals de EU-projectobligaties.

7. herinnert eraan dat onderzoek en innovatie onontbeerlijk zijn voor een sterke en 
concurrerende interne markt; dringt er bij de Raad op aan dit beleidsterrein in het volgende 
MFK als prioritair te beschouwen en de financiële toewijzing voor het Horizon 2020 
programma te verhogen tot 100 miljard euro;
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ADVIES VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME

aan de Begrotingscommissie

inzake het interimverslag met het oog op een positieve afloop van de goedkeuringsprocedure 
inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020
(COM(2011)0398 – 2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: Brian Simpson

SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

A. overwegende dat het bedrag van 8 miljard euro dat voor de programmaperiode 2007-2013 
was uitgetrokken voor het TEN-T-netwerk, volkomen ontoereikend is gebleken en dat er 
aanvullende middelen nodig zijn om het netwerk te voltooien en groei, werkgelegenheid en 
concurrentievermogen in de EU te stimuleren;

1. onderstreept de essentiële rol van de Europese vervoerssector als de ruggengraat van de 
interne markt en de grondslag voor het vrije verkeer van personen en goederen alsmede voor 
de economische, sociale en territoriale samenhang; wijst erop dat de vervoerssector goed is 
voor 6,3% van het bbp van de EU en werkgelegenheid biedt aan 13 miljoen personen;

2. herinnert aan de enorme financiële en technologische uitdagingen voor de vervoerssector wat 
betreft het streven naar betere milieuprestaties, meer concurrentievermogen en betere 
netwerken;

3. wijst erop dat er omvangrijke investeringen nodig zijn om de essentiële EU-doelstelling om 
in de vervoerssector tot 2050 een CO2-vermindering van 60% ten opzichte van het niveau 
van 1990 te bereiken en om steun te verlenen aan duurzamere vervoerswijzen, multimodaal 
vervoer te stimuleren en duurzame stedelijke mobiliteit te bevorderen, op basis van 
beginselen inzake zekerheid, veiligheid en toegankelijkheid van het vervoer;

4. wijst op de ongelijke ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur in de verschillende lidstaten 
en de betekenis van het ontwikkelen van vervoersinfrastructuur in de nieuwe lidstaten, en 
roept de Commissie en de lidstaten op te streven naar één enkele, uniform tot stand gebrachte 
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Europese vervoersruimte;

5. onderstreept dat het totaal aan middelen dat in het volgende meerjarig financieel kader 
(MFK) wordt uitgetrokken voor de vervoerssector doorslaggevend zal zijn voor de 
tenuitvoerlegging van de TEN-T, alsmede voor het onderzoek op het gebied van vervoer dat 
nodig is wil de Unie de industriële leider blijven als het gaat om duurzame en innoverende 
vervoerstechnologie; roept de lidstaten dan ook op om de Commissie in haar voorstel te 
steunen;

6. benadrukt dat voor de Europese interne markt transport en mobiliteit van vitaal belang zijn, 
en dringt er daarom op aan dat de Unie de gerichte investeringen in TEN-T-infrastructuur en 
onderzoek naar vervoer aanzienlijk moet verhogen in plaats van verlagen, daar dergelijke 
investeringen in grote mate rechtstreeks kunnen bijdragen tot het oplossen van economische 
knelpunten via stimulering van concurrentievermogen, economische groei en 
werkgelegenheid in de Unie;

7. is ingenomen met het voorstel van de Commissie inzake de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen (CEF) en de voorgestelde verhoging van de centraal beheerde 
middelen voor de TEN-T, en beschouwt deze bedragen als realistische cijfers die een 
absoluut minimum vormen; is van mening dat het ideale bedrag om tot het op vervoersgebied 
verwachte hefboomeffect te komen ten minste 10% van de geraamde behoeften zou moeten 
belopen (500 miljard euro voor TEN-T tot 2020) en dat er, indien de Raad overeenkomt de 
kredieten aanzienlijk te verlagen, een uitvoerig herziening nodig is van de lijst van de vooraf 
geïdentificeerde vervoersprojecten die in de bijlage bij de CEF worden vermeld;

8. onderstreept dat vraagstukken zoals de verdeling van de financiële middelen voor de CEF 
over de verschillende sectoren, het deel dat voor financiële instrumenten wordt gebruikt, of 
de modaliteiten voor de overdracht uit het Cohesiefonds voor vervoersinfrastructuur in het 
kader van de CEF, niet deel uitmaken van het MFK, daar zij onder de gewone 
wetgevingsprocedure voor de CEF vallen;

9. neemt kennis van het voornemen van de Commissie om de inzet van innoverende financiële 
instrumenten, zoals projectobligaties, in de vervoerssector uit te breiden; is van mening dat 
deze instrumenten een hefboomeffect voor de EU-begroting zullen hebben doordat andere 
investeerders worden aangetrokken voor projecten van gemeenschappelijk belang die 
commercieel gezien interessant zijn maar niet voldoende financiering van de markt 
ontvangen; onderstreept dat dit een extra impuls kan geven aan de financiering van 
vervoersinfrastructuur met een Europese toegevoegde waarde;

10. roept de Commissie op te zorgen voor coördinatie tussen de CEF en de overige 
financieringsbronnen die beschikbaar zijn voor de TEN-T, met name het Cohesiefonds en het 
programma Horizon 2020;

11. onderstreept dat de extra 10 miljard euro uit het Cohesiefonds in het kader van de CEF 
centraal moeten worden beheerd om een duidelijke toegevoegde EU-waarde voor projecten 
op het gebied van vervoersinfrastructuur voor TEN-T in met name cohesielanden te 
bewerkstelligen; wijst op een recent rapport van de Europese Rekenkamer1 waaruit blijkt dat 

1 Europese Rekenkamer: Het aanwenden van de Structuurfondsen en het Cohesiefonds om de vervoersinfrastructuur 
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het geld van Cohesie- en structuurfondsen niet altijd even doeltreffend gebruikt wordt; is van 
oordeel dat met name aandacht moet worden besteed aan het feit dat sommige lidstaten 
mogelijk geconfronteerd worden met problemen op het vlak van project engineering, 
alsmede aan een geografisch evenwichtige spreiding van de verschillende projecten; 
onderstreept dat het besluit van de Commissie gebaseerd moet zijn op het beginsel dat 
investeringen op het grondgebied van een begunstigde lidstaat volgens de overeengekomen 
TEN-T-projecten moeten plaatsvinden, zoals gespecificeerd in bijlage 1 bij de CEF, en dat 
het centrale beheer van de extra 10 miljard euro uit het Cohesiefonds in geen geval de 
deelname van cohesielanden aan de uitvoering en financiering van vervoersprojecten via de 
CEF boven de 10 miljard uit het Cohesiefonds mag verhinderen of beperken;

12. onderstreept dat het MFK 2014-2020 grotere budgettaire flexibiliteit binnen en tussen 
rubrieken moet bieden; benadrukt dan ook hoe belangrijk het is dat de CEF en het 
cohesiebeleid onder dezelfde rubriek blijven vallen en spreekt zich uit tegen het concept van 
subrubrieken;

13. wijst op de noodzaak om tot doeltreffende stimulansen voor projecten te komen, zoals het 
beginsel “use it or lose it”, dat tot een betere uitvoering van projecten leidt;

14. onderstreept dat er een realistisch verband moet blijven bestaan tussen het aantal reeds 
geïdentificeerde projecten in de bijlage van de voorgestelde CEF-verordening en de 
financiële middelen voor de CEF in het volgende MFK;

15. onderstreept dat er overeenkomstig het streven naar de EU-doelstellingen op het gebied van 
duurzame groei moet worden voorzien in adequate financiering van de horizontale 
prioriteiten in de CEF, met name het Europees beheersysteem voor spoorvervoer (ERTMS) 
en het onderzoeksproject (SESAR) voor het Europese systeem voor luchtverkeersbeheer 
(ATM), met betrekking waartoe continue investeringen essentieel zijn voor betere 
interoperabiliteit, teneinde het vervoersnetwerk in de EU efficiënter, concurrerender en 
veiliger te maken;

16. onderstreept hoe belangrijk het is dat wordt voorzien in de financiering van omvangrijke 
programma’s voor technologische ontwikkeling – het initiatief voor wereldwijde monitoring 
van milieu en veiligheid (GMES), de  Europese dienst voor geostationaire navigatie 
(EGNOS), het wereldwijde satellietnavigatiesysteem Galileo (GNSS), enz. – als geheel, en 
wijst in dit verband op de noodzaak om de financiering van het GMES-initiatief in het 
volgende MFK te handhaven, gezien het belang hiervan voor duurzame ontwikkeling en 
veiligheid op vervoersgebied;

17. herinnert aan het grote strategische belang van het Galileo-project voor de EU, waarvan de 
GNSS-technologie en de praktische uitvoering van ITS-toepassingen grote voordelen 
genieten; onderstreept dat de financiering van Galileo zelf moet worden gewaarborgd zonder 
ten laste van het TEN-T-budget te gaan;

18. erkent dat het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) 
belangrijke bronnen vormen van EU-financiering ten behoeve van het vervoer; onderstreept 
tegen deze achtergrond het belang van een betere integratie van de EU-2020-doelstellingen in 

in zeehavens te cofinancieren: een doeltreffende investering? Speciaal verslag nr. 4/2012.
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de structuurfondsen van de EU, zodat deze gericht worden op slimme en duurzame 
mobiliteit;

19. wijst op het succes van het Marco Polo-programma, dat overeenkomstig het streven naar 
overgang naar een koolstofarme economie gericht is op overheveling van het vrachtvervoer 
van de weg naar andere vervoerswijzen, en van het NAIADES-programma, het geïntegreerde 
Europese actieprogramma voor vervoer over de binnenwateren, en is van mening dat deze 
projecten in de volgende financieringsperiode over voldoende financiële middelen moeten 
beschikken;

20. herinnert eraan dat toerisme op grond van het Verdrag van Lissabon een nieuwe bevoegdheid 
van de Unie is, hetgeen dan ook in het komende MFK naar voren moet komen; onderstreept 
de belangrijke bijdrage die het toerisme aan de economie van de Unie levert en het feit dat 
het toerisme in sommige regio’s de  belangrijkste economische activiteit vormt, en is van 
mening dat de Europese strategie voor toerisme in de komende periode van adequate 
middelen moet worden voorzien;

21. spreekt in dit verband zijn voldoening uit over het voorstel van de Commissie tot vaststelling 
van een programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (2014 – 2020); benadrukt met name dat er krachtige steun moet 
worden verleend aan de specifieke toewijzing van 131 miljoen euro ten behoeve van het 
concurrentievermogen van ondernemingen in de toerismesector;

22. herinnert eraan dat het geïntegreerd maritiem beleid in het komende MFK in aanmerking 
moet worden genomen door middel van een adequaat langetermijninstrument voor financiële 
steun aan dit beleid;

23. wijst op de essentiële werkzaamheden van de vervoersagentschappen bij het ondersteunen 
van de EU-doelstellingen op het gebied van veiligheid en interoperabiliteit en op de 
noodzaak om voldoende budgettaire middelen uit te trekken voor hun taken.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020
(COM(2011)0398 –  2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: Andrey Kovatchev

SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

– gezien artikel 312, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU), waarin is bepaald dat de Raad met eenparigheid van stemmen een verordening tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader (MFK) vaststelt, na goedkeuring door het 
Europees Parlement, dat zich uitspreekt bij absolute meerderheid van zijn leden,

– gezien artikel 312, lid 3, VWEU, waarin duidelijk is bepaald dat in het MFK de jaarlijkse 
maximumbedragen aan vastleggingskredieten per uitgavencategorie worden vastgelegd, 
evenals de jaarlijkse maximumbedragen aan betalingskredieten, wat het noodzakelijk maakt 
dat het Parlement en de Raad bij de onderhandelingen over het MFK trouw blijven aan de 
hun in de Verdragen toebedeelde rol, en dat zij volgens de gewone wetgevingsprocedure, 
zoals omschreven in artikel 177 VWEU, beslissen over de vormgeving van het 
cohesiebeleid,

A. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 13 juni 2012 over het meerjarig 
financieel kader en eigen middelen heeft benadrukt dat de EU-begroting, en met name de 
uitgaven in het kader van het cohesiebeleid, een krachtig instrument vormen voor het 
verhogen van de strategische investeringen met bewezen Europese meerwaarde en voor het 
stimuleren van de groei en concurrentiekracht van de Europese economie, door banen en 
welvaart te creëren voor EU-burgers en hun kwaliteit van leven zo te verbeteren;

B. overwegende dat het MFK voor 2014-2020 moet worden gezien als het belangrijkste 
instrument van de EU om de Europa 2020-doelstellingen overal in de EU te verwezenlijken 
en economische, sociale en territoriale cohesie te bewerkstelligen; overwegende dat het MFK 
ook gericht moet zijn op het vertalen van de door de staatshoofden en regeringsleiders 
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overeengekomen EU-doelstellingen in reële en concrete acties en dat daarom bij de lopende 
onderhandelingen de crisisgerichte mentaliteit moet worden losgelaten, en moet worden 
gestreefd naar een degelijke en rationele begroting die borg staat voor groei en 
werkgelegenheid en uiteindelijk voor een hoge levensstandaard en veiligheid voor alle EU-
burgers;

C. overwegende dat het EU-cohesiebeleid, als mechanisme dat alle EU-regio's op juiste wijze 
bij de interne markt betrekt en als het belangrijkste antwoord van de EU op de aanhoudende 
economische, sociale en territoriale verschillen tussen de regio's, de voornaamste pijler van 
de Europese solidariteit moet blijven;

D. overwegende echter dat het cohesiebeleid moet worden hervormd, zodat het meer 
resultaatgericht, thematisch gerangschikt, gebruiksvriendelijker voor de begunstigden en dus 
efficiënter wordt op het vlak van gedane investeringen;

E. overwegende dat het cohesiebeleid eerlijke toegang moet bieden tot hulpmiddelen en aan de 
reële ontwikkelingsbehoeften van alle EU-regio's moet voldoen, wat tevens vraagt om 
flexibiliteit om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de regio's bij de 
vaststelling van doelstellingen en investeringsprioriteiten, ongeacht de noodzaak te 
investeren in bijvoorbeeld O&O en innovatie als belangrijke instrumenten voor de 
verwezenlijking van de Europa 2020-strategie, die op de juiste manier aan het cohesiebeleid 
moet worden gekoppeld, namelijk in de vorm van een "weg naar topkwaliteit";

F. overwegende dat het cohesiebeleid vanzelfsprekend alleen nuttig en doeltreffend kan zijn als 
het steunt op een stabiel, solide en duurzaam financieel kader; overwegende dat het Europees 
Parlement in dit verband in zijn resolutie van 8 juni 2011 "Investeren in de toekomst: een 
nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa" bevestigt dat het blijft streven naar een sterker EU-cohesiebeleid, 
en benadrukt dat hiervoor voldoende middelen moeten worden toegewezen, dat wil zeggen 
ten minste op hetzelfde niveau als voor de huidige programmeringsperiode 2007-2013 is 
overeengekomen;

G. overwegende dat het cohesiebeleid van de EU zowel ontwikkelingsbeleid als een strategisch 
instrument voor investeringen, groei en concurrentievermogen is, met onbetwistbare 
Europese meerwaarde, omdat het bijdraagt aan groei en het creëren van banen in de hele 
Unie en helpt bij het overwinnen van de huidige economische en financiële crisis, door in 
zeer beduidende mate bij te dragen aan onder meer verscheidene nationale 
herstelprogramma's en door innovatie in de hand te werken en de verschillen tussen Europese 
regio's op te heffen;

H. overwegende echter dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de resultaten van het 
regionaal beleid en de macro-economische resultaten van een lidstaat, en dat de regio's niet 
mogen worden gestraft voor de gebrekkige naleving door de nationale instanties van de 
procedures op het gebied van economisch bestuur; overwegende dat het opleggen van 
bijkomende sancties de problemen van lidstaten die reeds macro-economische moeilijkheden 
ondervinden kunnen verergeren, en dat macro-economische voorwaarden voor financiering 
in het kader van het cohesiebeleid daarom onaanvaardbaar zijn;

I. overwegende dat het het voorstel van de Commissie om de specifieke extra toewijzing voor 
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de ultraperifere en dunstbevolkte regio's met 47 % te verlagen betreurt, en van mening is dat 
hetzelfde bedrag aan financiële middelen moet worden toegewezen als in de vorige 
programmeringsperiode;

J. overwegende dat zowel de ontvangers als de netto betalers baat hebben bij het cohesiebeleid 
van de EU;

i. onderstreept het standpunt van het Europees Parlement, namelijk dat de financiering van het 
cohesiebeleid moet worden gehandhaafd op ten minste het niveau van de periode 2007-2013, 
dat wil zeggen 354 815 miljard EUR volgens het prijspeil van 2011 (met uitzondering van de 
financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen), wat het absolute minimumbedrag voor 
adequate financiering is en daarom de leidraad vormt voor het standpunt van het Parlement 
bij de toekomstige onderhandelingen;

ii. herinnert eraan dat alle kwesties in verband met het ontwerp van het cohesiebeleid moeten 
worden behandeld in het kader van de huidige gewone wetgevingsprocedures over het 
wetgevingspakket voor 2014-2020, en dat de MFK-verordening zich uitsluitend moet 
bezighouden met de bedragen en de uitgavencategorieën;

iii. herinnert eraan dat artikel 312, lid 5, VWEU voorschrijft dat het Parlement, de Raad en de 
Commissie alle nodige maatregelen moeten treffen om de vaststelling van het financiële 
kader in de hele geldende procedure te vergemakkelijken, en dat de Raad er daarom voor 
moet zorgen dat het Parlement van tevoren wordt geïnformeerd over het rechtsinstrument dat 
ter goedkeuring bij het Parlement zal worden ingediend;

iv. is van oordeel dat nieuwe thematische fondsen niet ten koste mogen gaan van de nationale 
budgetten, aangezien dit de prestaties en resultaten van het cohesiebeleid in de afzonderlijke 
lidstaten zou ondermijnen, terwijl het cohesiebeleid juist steun biedt voor maatregelen om 
economische en sociale omstandigheden in alle EU-regio's op elkaar af te stemmen.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020
(COM(2011)0398 – C7 – 2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: Paolo De Castro

BEKNOPTE MOTIVERING

De lopende besprekingen over het toekomstige MFK zijn van cruciaal belang voor het GLB en 
de te nemen beslissingen betreffende de voorstellen voor wetgevingshervormingen.

De besprekingen in de Europese Raad en de Raad Algemene Zaken over het 
onderhandelingskader hebben tot dusver nog geen concrete standpunten of zelfs cijfers voor het 
toekomstige MFK aan het licht gebracht. Het advies van de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling biedt echter een gelegenheid om haar opvattingen duidelijk te maken 
aan de Begrotingscommissie, vooral met betrekking tot de huidige cijfers voor het toekomstige 
MFK.

Het uitgangspunt voor dit advies is de opvatting die het Parlement heeft uitgesproken in zijn 
resoluties van 8 juni 2011 (verslag van de SURE-commissie) en van 23 juni 2011 (verslag-Dess). 
Bij beide gelegenheden heeft het Parlement duidelijk gevraagd de begroting voor het GLB 
minstens op hetzelfde niveau te handhaven als in de huidige meerjarige periode.

Analyse van de Commissievoorstellen

Toen de Commissie op 29 juni 2011 de voorstellen voor het MFK 2014-2020 presenteerde, werd 
herhaaldelijk vermeld dat het voorstel voor de GLB-begroting een bevriezing in reële cijfers 
inhield.  Een nauwgezettere analyse van de cijfers is echter de moeite waard.

Financieel kader 2014-2020
(Commissievoorstel)

mln EUR – prijzen 2011
Vastleggingskredieten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal

2014-
2020



RR\915686NL.doc 119/156 PE496.558v02-00

NL

2. Duurzame groei: 
natuurlijke 
hulpbronnen

57.386 56.527 55.702 54.861 53.837 52.829 51784 382.927

waarvan: 
marktgerelateerde 
uitgaven en 
rechtstreekse 
betalingen

42.244 41.623 41.029 40.420 39.618 38.831 38.060 281.825

Bron: COM(2011)0398.

De door de Commissie voorgestelde cijfers zijn weergegeven in constante 2011-prijzen. Evenzo 
werd het huidige MFK 2007-2013, ten tijde van de goedkeuring in 2006, uitgedrukt in 2004-
prijzen. Met behulp van een deflator van 2% per jaar kunnen deze cijfers worden omgezet in 
'lopende prijzen' (dat is ook de manier waarop ze doorgaans worden voorgesteld; zie 
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm).

Met behulp van dezelfde deflator van 2% per jaar, kunnen deze geactualiseerde cijfers van het 
MFK 2007-2013 ook worden uitgedrukt in constante 2011-prijzen:

http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm
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Financieel kader 2007-2013
(aangepast overeenkomstig de verschillende herzieningen)

miljoen EUR – prijzen 2011
Vastleggingskredieten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal

2007-
2013

2. Instandhouding en 
beheer van natuurlijke 
hulpbronnen

59.689 62.816 58.609 61.154 59.888 59.618 58.909 420.682

waarvan: 
marktgerelateerde 
uitgaven en 
rechtstreekse 
betalingen

49.531 49.046 48.565 48.089 47.616 47.150 46.688 336.685

Bron: Compendium of technical sheets. Themasectie D, DG IPOL

Wanneer we het totaalbedrag van rubriek 2 in beide tabellen vergelijken, zien we een totale 
vermindering van 420 682 miljoen EUR - 382 927 miljoen EUR = 37 755 miljoen EUR (9%).

NB: De oorspronkelijke overeenkomst van 2006 (371 344 miljoen EUR in 2004-prijzen), de 
diverse herzieningen ervan (voedselfaciliteit, Galileo, ITER, enz.) buiten beschouwing gelaten, 
zou voor rubriek 2 in 2011-prijzen een bedrag van 426 558 miljoen EUR vertegenwoordigen; 
wanneer dit bedrag als uitgangswaarde wordt genomen, zou het voorstel van de Commissie voor 
het MFK 2014-2020 overeenkomen met een besnoeiing van ongeveer 10,3% op de begroting.

Door de rapporteur voorgestelde conclusies

In overeenstemming met het standpunt dat het Parlement in zijn eerdere resoluties heeft 
ingenomen dient de begroting voor het GLB ten minste te worden gehandhaafd op hetzelfde 
niveau als in 2007-2013. De door de Commissie voorgestelde besnoeiingen dienen daarom te 
worden verworpen en het Parlement dient een bedrag te verlangen dat overeenstemt met de 
maximumbedragen voor de huidige programmeringsperiode.

Tegen de achtergrond van de bezuinigingen op de overheidsuitgaven in de lidstaten en op de EU-
begroting is het van essentieel belang dat de lidstaten de nodige flexibiliteit krijgen om financiële 
middelen over te hevelen tussen de twee pijlers van het GLB (rechtstreekse betalingen en 
plattelandsontwikkeling), zodat de lidstaten de uitdagingen voor hun plattelandsgebieden op 
optimale wijze kunnen aanpakken.
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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept het belang van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met betrekking tot het 
waarborgen van de beschikbaarheid van voedsel voor de burgers in overeenstemming met de 
Verdragen; merkt op dat de vraag naar voedsel sneller groeit dan het aanbod, aangezien de 
gevolgen van de klimaatverandering zich vooral in de landbouw zeer sterk doen gevoelen; 
dringt erop aan dat Europa, als grootste invoerder van landbouwproducten, zijn 
landbouwpotentieel en de efficiëntie van zijn agrifoodsector moet handhaven en vergroten 
om de huidige en toekomstige vraag naar voedsel in de EU aan te kunnen;

2. is van mening dat er vóór eind 2012 een overeenkomst moet worden bereikt over het MFK 
2014-2020, aangezien de EU anders aan geloofwaardigheid en stabiliteit dreigt in te boeten;

3. herhaalt dat het Parlement en de Raad volgens het VWEU de wetgevende organen zijn en dat 
de rol van wetgever niet is weggelegd voor de Europese Raad; dringt erop aan dat de 
beleidsinhoud van het toekomstige GLB wordt vastgesteld volgens de gewone 
wetgevingsprocedure;

4. herinnert aan zijn standpunt zoals vastgesteld in zijn resoluties van 8 juni 2011 over 
”Investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een 
concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa”1 en van 23 juni 2011 over “Het GLB 
tot 2020: inspelen op de uitdagingen van de toekomst inzake voedsel, natuurlijke 
hulpbronnen en territoriale evenwichten”2, namelijk dat de begroting voor het GLB in de 
volgende MFK-periode ten minste op hetzelfde niveau – in reële cijfers – moet worden 
gehandhaafd als in de huidige meerjarige periode;

5. stelt met bezorgdheid vast dat het voorstel van de Commissie voor het toekomstige MFK, dat 
een totaal maximumbedrag van 382 927 miljoen EUR3 vaststelt voor rubriek 2 en een 
submaximum van 281 825 miljoen EUR voor rechtstreekse betalingen en marktgerelateerde 
uitgaven, voor deze rubriek zou leiden tot een vermindering van 37 755 miljoen EUR in reële 
cijfers;

6. meent dat deze besnoeiingen niet kunnen worden gecompenseerd door uitgaven voorzien 
onder andere rubrieken (voedselhulp voor de meest behoeftigen, onderzoek in de landbouw, 
reserve voor voedselveiligheid, enz.) of door flexibiliteitsinstrumenten voor onvoorziene 
uitgaven (reserve voor landbouwcrises, enz.), aangezien dit begrotingsreserves zijn die geen 
vastleggingskredieten omvatten;

7. is van mening dat het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF) niet mag 
worden meegerekend bij de GLB-begroting, aangezien dit misleidend zou zijn: ten eerste is 
het niet duidelijk of – en hoe – de landbouwers in de verschillende lidstaten überhaupt 
toegang kunnen krijgen tot de financiële middelen, en ten tweede wordt bij een dergelijke 
integratie van het EGF uitgegaan van de veronderstelling dat er nog steeds vele duizenden 

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0297.
3 Alle cijfers voor vastleggingskredieten voor de periode 2014-2020 zijn uitgedrukt in constante 2011-prijzen.
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landbouwers failliet gaan ten gevolge van internationale handelsovereenkomsten; is verder 
van mening dat de landbouw gezien de rol ervan in de voedselzekerheid en met name het 
recht van de mens op voedsel, niet mag worden gebruikt als ruilmiddel bij internationale 
handelsovereenkomsten;

8. benadrukt de essentiële rol van de tweede pijler van het GLB, die een aanzienlijke bijdrage 
levert aan investeringen en het creëren van werkgelegenheid in plattelandsgebieden, alsmede 
aan de toename van de effectiviteit en het concurrentievermogen van de landbouwsector; 
spreekt zich uit voor versterking van de tweede pijler van het GLB, in overeenstemming met 
de tot nu toe bereikte verworvenheden van de huidige hervormingen van het GLB, waardoor 
de effectiviteit en de doeltreffendheid van dit beleid worden verhoogd, in het bijzonder in het 
licht van de nieuwe uitdagingen waarnaar onder andere in de Europa 2020-strategie wordt 
verwezen;

9 vraagt de Raad derhalve om rubriek 2 en de subrubriek voor rechtstreekse betalingen en 
marktgerelateerde uitgaven op te trekken tot respectievelijk 420 682 miljoen EUR en 336 
685 miljoen EUR, hetgeen neerkomt op een bevriezing in reële cijfers, zoals gevraagd in zijn 
eerdere resoluties;

10. onderstreept dat het landbouwbeleid het enige beleid van de Unie is waarop zoveel wordt 
bezuinigd in het voorstel van de Commissie voor het toekomstige MFK; dringt er daarom op 
aan dat als er algemene bezuinigingen op de EU-begroting worden voorzien, deze in geen 
geval mogen leiden tot een verdere verlaging van de GLB-begroting;

11. onderstreept dat de overgang naar een regionaal model en verdere vergroening van het GLB 
in de volgende meerjarige periode grote gevolgen zullen hebben voor de landbouwers en dat 
extra bezuinigingen in de totale GLB-begroting de positie van de individuele landbouwers 
daarom nog meer onder druk zouden zetten;

12. onderstreept dat het belangrijk is om de lidstaten enige flexibiliteit te bieden om financiële 
middelen over te hevelen tussen de twee pijlers van het GLB (met inachtneming van de 
bestaande eisen inzake medefinanciering wanneer financiële middelen van de eerste naar de 
tweede pijler worden overgebracht), zodat zij de uitdagingen waarvoor plattelandsgebieden 
zich gesteld zien kunnen aanpakken op een manier die aan de specifieke omstandigheden en 
hun eigen strategieën is aangepast, onverminderd de lopende wetgevingsprocedures voor de 
GLB-hervorming, in het bijzonder de bepalingen over de overheveling tussen fondsen in de 
toekomstige verordening over rechtstreekse betalingen;

13. pleit voor voortzetting van het hulpprogramma voor de meest behoeftigen in de Unie na 
2013.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE VISSERIJ

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020
(COM(2011)0398 – C7–0000/2012 – 2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: João Ferreira

SUGGESTIES

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie onderstaande 
suggesties suggesties in haar verslag op te nemen:

Algemene evaluatie

A. wijst op de geringe omvang van het voorgestelde MFK 2014-2020, die in feite zelfs een 
relatieve daling inhoudt ten opzichte van het huidige MFK 2007-2013; is van oordeel dat de 
crisis geen voorwendsel mag zijn om de EU-begroting te verminderen, maar integendeel de 
behoefte aan een krachtige, aanzienlijk hogere begroting, die het mogelijk maakt de 
beleidsdoelstellingen van de Europese Unie te halen, namelijk ondersteuning van de groei en 
de werkgelegenheid en toepassing van het beginsel van economische en sociale samenhang 
in het kader van de Europa 2020-strategie, extra in de verf zet; pleit er daarom voor dat de 
Raad het door de Commissie voorgestelde MFK 2014-2020 in deze zin wijzigt;

Algemene kwesties met betrekking tot de visserijsector

B. herinnert eraan dat de visbestanden een publiek goed vormen dat van essentieel belang is 
voor de mondiale voedselzekerheid; wijst op het feit dat de visserij- en aquacultuursector en 
de daarmee samenhangende activiteiten vaak de belangrijkste bron van inkomsten en 
duurzame werkgelegenheid zijn in kust-, eiland- en afgelegen regio's; wijst erop dat het 
hervormde Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) sociale, economische en 
milieudoelstellingen moet nastreven, zoals adequate instandhouding en beheer van de 
visbestanden en het ombuigen van de economische en sociale tendens van achteruitgang die 
talloze kustgemeenschappen treft, door de werkgelegenheid nieuw leven in te blazen en de 
levensomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren, waarbij bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de kleinschalige visserij, en onderstreept dat daartoe voor de 
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periode na 2013 passende financiële middelen noodzakelijk zijn; erkent dat een betere 
coördinatie met het cohesiebeleid nodig is;

C. constateert dat het voorstel voor het MFK 2014-2020, als bekendgemaakt in de mededeling 
van de Commissie "Een begroting voor Europa 2020", voorziet in een indicatieve totale 
begroting van 6,685 miljard EUR in vaste prijzen van 2011 voor het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij (EFMZV, inclusief marktmaatregelen + 
Kaderpartnerschapsovereenkomsten + ROVB), wat neerkomt op een jaargemiddelde van 955 
miljoen EUR; Voor 2013, het laatste jaar van het lopende MFK, bedraagt de toewijzing 984 
miljoen EUR; is verontrust over het feit dat de bedragen die zijn bepaald voor elk jaar van de 
looptijd van het MFK 2014-2020 lager zijn dan wat is uitgetrokken voor het jaar 2013 van 
het lopende MFK; herhaalt zijn in zijn resolutie van 8 juni 20111 over investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa geformuleerde verzoek om voor het volgende MFK te voorzien in 
een algemeen niveau van de middelen dat ten minste 5% hoger ligt dan het niveau van 2013;

D. wijst erop dat voor enkele door de Commissie voorgestelde beleidsdoelen – zoals het 
wegwerken van de kloof tussen de visserijsector en de andere sectoren van de economie op 
het vlak van innovatie, het bevorderen van de omschakeling naar een visserij met minimale 
impact door het uitsluiten van de teruggooi in zee en het verminderen van de impact op de 
mariene ecosystemen,  het waarborgen van de overlevingskansen van de gemeenschappen 
die van de kustvisserij afhankelijk zijn,  alsook het bevorderen van de diversificatie – meer 
financiële middelen vereist zijn, zonder welke de effectieve verwezenlijking van die doelen 
in gevaar kan worden gebracht;

E. wijst erop dat de visserijsector, evenals de landbouwsector, zeer crisisgevoelig is; pleit 
derhalve, naar het voorbeeld van wat voor de landbouwsector gepland is, voor specifieke 
steunmechanismen, waar in noodgevallen een beroep op wordt gedaan, zoals bij 
natuurrampen, gedwongen stopzetting van activiteit als gevolg van programma's voor herstel 
van de bestanden of plotse beperking van de toegang tot essentiële productiefactoren; 

F. wijst er nogmaals op dat het onregelmatige karakter van de visserijactiviteit, die te wijten is 
aan factoren als de grillen van de natuur, vereist dat de sector over adequate 
overheidsfinanciering, zowel op nationale als op communautaire schaal, kan blijven 
beschikken;

Kwesties met betrekking tot de structuurfondsen, met inbegrip van het Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij (EFMZV)

G. is van mening dat bij het toekomstig gemeenschappelijk strategisch kader voor de fondsen 
met gedeeld beheer, met inbegrip van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij 
(EFMZV), rekening moet worden gehouden met de diversiteit van de doelstellingen van de 
onder dit kader vallende financieringsinstrumenten; herinnert eraan dat het EFMZV een 
sectoraal steunfonds is en dat de toewijzing van de middelen ervan geenszins mag afhangen 
van de economische status van de geografische zone waar de begunstigde actief is;

H. verwerpt de mogelijkheid dat macro-economische voorwaarden voor het gebruik van de 

1 P7_TA(2011)0266.
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Europese middelen worden opgelegd en/of versterkt; is van mening dat de landen met de 
grootste financiële problemen en de zwakste economieën niet tweemaal mogen worden 
bestraft, doordat hun de toegang tot middelen die van wezenlijk belang zijn voor hun herstel 
en ontwikkeling wordt beperkt, wat tegelijk het cohesiebeginsel op losse schroeven zou 
zetten;

I. wijst op het belang van het EFMZV tijdens de periode 2014-2020 als voornaamste 
financieringsinstrument voor het toekomstige GVB; wijst erop dat voor de nieuwe 
beleidslijnen, doelstellingen en prioriteiten die een impact hebben op het mariene milieu 
passende financiële middelen moeten worden vrijgemaakt; verwerpt de idee dat de 
financiering van nieuwe prioriteiten, doelstellingen en beleidslijnen - zoals het geïntegreerd 
maritiem beleid - ten koste zou gaan van de kredieten die nodig zijn voor het visserijbeleid;

J. pleit voor vereenvoudiging van de toegang tot de fondsen met gedeeld beheer, met inbegrip 
van het EFMZV, door de begunstigden en de bevoegde nationale overheden het leven 
gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen volledig worden 
besteed; is van mening dat voorrang moet worden verleend aan projecten die aansturen op 
geïntegreerde oplossingen, die voordelig zijn voor alle kustgemeenschappen, zo ruim 
mogelijk opgevat, ten nadele van die welke in het voordeel zijn van een kleine groep 
marktdeelnemers;

K. spreekt zijn bezorgdheid uit over de mogelijke ontmanteling van de bestaande publieke 
instrumenten voor regulering van de markt van visserij- en aquacultuurproducten; dringt erop 
aan dat de gemeenschappelijke ordening van de markt van visserij- en aquacultuurproducten 
een sterkere rol gaat spelen om de sector betere opbrengsten en inkomsten te garanderen en 
waarborgen te bieden voor marktstabiliteit, een betere afzet van visserijproducten en een 
grotere toegevoegde waarde, maar wijst erop dat de gemeenschappelijke marktordening 
daartoe de nodig financiële middelen moet krijgen;

L. pleit ervoor dat de bestaande instrumenten, in het bijzonder op het financiële vlak, op elkaar 
afgestemd worden om een antwoord te bieden op de specifieke problemen van de 
kleinschalige visserij en van de kustgemeenschappen die er het meest afhankelijk van zijn; 
onderstreept dat wetenschappelijk onderzoek in de visserij een essentieel instrument vormt 
voor een correct beheer van de sector, dat onontbeerlijk is om inzicht te krijgen in de factoren 
die de ontwikkeling van de visbestanden beïnvloeden, om de omvang ervan te evalueren en 
modellen te ontwikkelen waarmee hun ontwikkeling te voorspellen valt, maar ook om 
vistuig, vaartuigen en de arbeidsomstandigheden en veiligheid van de vissers te verbeteren; 
pleit daarom voor meer financiële middelen voor visserijonderzoek op ecologisch, sociaal en 
economisch gebied;

M. acht het absoluut noodzakelijk dat de inzameling, de verwerking en de beschikbaarstelling 
van biologische gegevens wordt verbeterd, om te garanderen dat het beleid en het beheer echt 
op kennis gebaseerd zijn; acht het in dat opzicht noodzakelijk dat het optreden van de Unie 
op dit gebied wordt opgeschroefd, waarbij het maximum toegelaten financieringsaandeel van 
de huidige 50% tot minstens 75% wordt opgetrokken;

N. is van oordeel dat biologische rustperiodes een van de efficiëntste middelen blijkt te zijn voor 
de instandhouding van de visbestanden en voor een duurzaam beheer van bepaalde types 
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visserij; erkent dat de implementatie van biologische rustperiodes, tijdens bepaalde kritieke 
fases van de levenscyclus van de soorten, een evolutie van de visbestanden bevordert die 
verenigbaar is met het behoud van de visserijactiviteiten buiten de rustperiodes; dringt er in 
dat opzicht op aan dat de mogelijkheid wordt geboden om de vissers tijdens de rustperiodes 
financieel schadeloos te stellen;

O. wijst erop dat de huidige stand van ontwikkeling van de aquacultuur in Europa een toename 
van de O&O-activiteiten op dat gebied vereist, zodat de vele mogelijkheden van de sector ten 
volle kunnen worden benut en tegelijkertijd enkele van zijn beperkingen kunnen worden 
weggenomen om op die manier bij te dragen aan het verbeteren van zijn levensvatbaarheid;

De ultraperifere regio’s

P. herinnert aan het belang van de visserijsector voor de sociaaleconomische situatie, de 
werkgelegenheid en de bevordering van de economische en sociale samenhang in de 
ultraperifere gebieden, waarvan de economieën met blijvende structurele beperkingen te 
kampen hebben en over beperkte mogelijkheden beschikken om hun economische activiteit 
te diversifiëren; pleit voor instandhouding en versterking van de communautaire steun aan de 
visserijsector van de ultraperifere gebieden voor de afzet van bepaalde visserijproducten uit 
een aantal ultraperifere gebieden (POSEI- visserij), onder meer door middel van de 
compensatieregeling voor extra kosten die voortvloeien uit hun afgelegen karakter; is in dit 
verband van mening dat dit programma niet aan een tijdsbeperking gebonden zou moeten 
zijn aangezien de ultraperifere ligging een permanente situatie is; betreurt dat het voorstel 
voor het MFK 2014-2020 voorziet in forse besnoeiingen op het totale krediet voor deze 
regio's, terwijl het aantal door de Europese Unie erkende ultraperifere gebieden de komende 
jaren waarschijnlijk zal toenemen, en eist integendeel een substantiële verhoging van de 
middelen;

Het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

Q. verlangt dat het Interinstitutioneel Akkoord erin voorziet dat het Europees Parlement ten 
volle bij de onderhandelingen over de internationale visserijovereenkomsten wordt 
betrokken; dringt erop aan dat de vertegenwoordigers van het Europees Parlement als 
waarnemers en op voet van gelijkheid met de vertegenwoordigers van de lidstaten aan alle 
fasen van het onderhandelingsproces kunnen deelnemen, rekening houdend met de 
bevoegdheden van het Parlement op het gebied van de visserijovereenkomsten;

Kwesties met betrekking tot de externe dimensie van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

R. spreekt zijn bezorgdheid uit over de relatieve ondoeltreffendheid van de 
partnerschapsovereenkomsten op visserijgebied wat de sectorale steun aan derde landen 
betreft; wijst erop dat, in overeenstemming met de evaluaties van de Commissie, de kredieten 
voor de sectorale steun in absolute termen te gering zijn om vruchten af te werpen; acht het 
bijgevolg noodzakelijk dat maatregelen worden genomen om deze situatie recht te trekken en 
dat tegelijk de doeltreffendheid van de sectorale steun wordt verbeterd en de kredietabsorptie 
van de derde landen in de hand wordt gewerkt.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020
(COM(2011)0398 – C7 – 2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: Morten Løkkegaard

SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020 (COM(2011)0398),

– gezien het voorstel voor een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie betreffende samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer 
(COM(2011)0403),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's getiteld "Een begroting voor 
Europa 2020" (COM(2011)0500),

– gezien zijn resolutie van 8 juni 2011 "Investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig 
financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa" 
(2010/2211(INI))1,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van "Erasmus voor iedereen" – Het programma van de Unie voor onderwijs, 
beroepsopleiding, jeugd en sport (COM(2011)0788),

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het programma "Creatief Europa" (COM(2011)0785),

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma 

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.
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"Europa voor de burger" voor de periode 2014-2020 (COM(2011)0884),

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken van 28 maart 2012 over de 
rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het 
programma "Europa voor de burger" voor de periode 2014-2020,

– gezien de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
van 22 oktober 2008 over het communiceren over Europa in partnerschap1,

– gezien het strategisch document "Communiceren over Europa, voor Europa en door 
Europa"2, 

– gezien zijn resolutie van 10 april 2008 over een Europese agenda voor cultuur in het licht van 
de mondialisering (2007/2211(INI))3,

A. overwegende dat onderwijs, beroepsopleiding en jeugd cruciale componenten zijn van de 
Europa 2020-strategie en van de hoofddoelstelling om het percentage van vroegtijdige 
schoolverlaters te verlagen naar minder dan 10 % en het percentage jongeren met een graad 
of diploma te verhogen naar ten minste 40 %;

B. overwegende dat leermobiliteit op het vlak van onderwijs, beroepsopleiding en jeugd 
bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling en tot het verwerven van vaardigheden die nodig 
zijn op de Europese arbeidsmarkt; overwegende dat dit tevens bijdraagt tot het creëren en 
veiligstellen van banen en het terugdringen van armoede, en rechtstreeks effect heeft op 
zowel het economisch herstel van Europa op de korte termijn als op de Europese groei en 
productiviteit op de langere termijn;

C. overwegende dat de uitwisselingen die worden vergemakkelijkt door de leermobiliteit op het 
vlak van onderwijs, beroepsopleiding en jeugd bijdragen aan de actieve deelname van 
burgers aan de Europese integratie en cohesie;

D. overwegende dat de voor hoger onderwijs bevoegde Europese ministers zich in 2009 ten doel 
hebben gesteld dat in 2020 ten minste 20 % van de afgestudeerden in de Europese ruimte 
voor hoger onderwijs een studie of stage in het buitenland moet hebben gevolgd;

E. overwegende dat de Europese culturele en creatieve sectoren substantieel bijdragen aan de 
verspreiding van culturele en taalkundige verscheidenheid, aan het creëren en veiligstellen 
van banen en meer algemeen aan het economische en sociale welzijn van Europa, met  
gunstige neveneffecten op andere sectoren, zoals toerisme en digitale technologieën;

F. overwegende dat bedrijven in de culturele en creatieve sector een belangrijke bijdrage 
leveren aan de innovatie vanuit het oogpunt van wetenschappelijke, technische en territoriale 
ontwikkeling en dat zij daarmee bijdragen aan de Europese groeidoelstellingen;

G. overwegende dat de audiovisuele sector een economische, sociale en politieke sleutelrol 
speelt, bijvoorbeeld bij het creëren van toekomstgerichte banen voor hoogopgeleiden, maar 

1 PB C 13 van 20.1.2009, blz. 3.
2 DG Communicatie van de Commissie, juni 2012.
3 PB C 247 E van 15.10.2009, blz.32.
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ook bij de bescherming en de permanente bevordering van het pluralisme en de vrijheid van 
de media;

H. overwegende dat krachtens het op 20 oktober 2005 aangenomen Unesco-Verdrag betreffende 
de bescherming en de bevordering van diversiteit van cultuuruitingen, culturele activiteiten, 
goederen en diensten zowel over een economische als een culturele component beschikken, 
aangezien zij uiting geven aan identiteit, waarde en betekenis en daarom niet mogen worden 
behandeld als producten van uitsluitend commerciële waarde;

I. overwegende dat de Europese cultuur zeer divers en van hoge kwaliteit is en meer moet 
worden geïntegreerd in de diplomatieke inspanningen van Europa;

J. overwegende dat een toegankelijk en kwalitatief hoogstaand onderwijs- en cultuuraanbod een 
belangrijk instrument is om het Europese burgerschap vooruit te helpen en in heel Europa het 
wijdverbreide politieke extremisme aan te pakken;

K. overwegende dat een grotere burgerparticipatie van primair belang is voor de Europese Unie, 
en dat er daarom een apart burgerschapsprogramma nodig is;

L. overwegende dat een EU-communicatiestrategie essentieel is om de burgers meer aan de 
Unie te binden; overwegende dat de sociale media en het internet steeds meer worden 
gebruikt door de Europese burgers en een mogelijkheid bieden om op een interactieve manier 
en in een sfeer van samenwerking in contact te komen met politici en beleidsmakers;

M. overwegende dat amateursport van cruciaal belang is bij het bevorderen van gezonde fysieke 
inspanning en sociale inclusie;

Aanbevelingen

Huidige programma's

(i) herinnert eraan dat de huidige EU-programma's op het gebied van onderwijs, jeugd, media en 
cultuur dicht bij de burgers staan, hoge uitvoeringspercentages kennen, een zichtbaar 
hefboom- en doorsijpeleffect genereren, waaronder beduidende economische resultaten, en 
duidelijke en bewezen Europese meerwaarde leveren door het stimuleren van mobiliteit, 
bundeling van hulpmiddelen en nauwere samenwerking tussen de verschillende sectoren en 
belanghebbenden;

(ii) wijst erop dat deze programma's tevens een belangrijke rol spelen in het sturen van nationaal 
beleid in de richtingen die op communautair en intergouvernementeel niveau 
overeengekomen zijn;

(iii) merkt op dat het huidige programma voor levenslang leren significant bijdraagt tot de 
individuele ontwikkeling van Europese burgers door mobiliteitsregelingen in te stellen op 
EU-niveau en zo optimale synergieën te bereiken; brengt in herinnering dat het programma 
ook een belangrijke rol speelt bij de coördinatie en de modernisering van het nationale beleid 
inzake onderwijs en beroepsopleiding en van de bevoegde instellingen in de lidstaten;

(iv) herinnert eraan dat er wereldwijd een toenemend aantal succesvolle online initiatieven voor 
leren op afstand bestaat; verzoekt om het opnemen van investeringen in online initiatieven 
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voor leren op afstand en onderwijs in digitale vaardigheden;

(v) benadrukt dat het programma "Jeugd in Actie" de vernieuwde EU-jeugdstrategie (2010-
2018) versterkt en bijdraagt tot een grotere deelname van de jeugd op alle niveaus, door 
sociale inclusie te bevorderen via niet-formeel en informeel leren en via acties die gericht 
zijn op de vrijwilligerssector, en door de ontwikkeling van jeugdbeleid op Europees en 
nationaal niveau te steunen;

(vi) herinnert eraan dat zowel het programma MEDIA als MEDIA Mundus bijdragen aan de 
ondersteuning en versterking van de Europese film- en audiovisuele productie en de 
samenwerking op dit vlak tussen de EU en derde landen, en aan een groter 
concurrentievermogen van de Europese audiovisuele sector; benadrukt dat deze programma's 
beduidende Europese meerwaarde leveren door de verspreiding van Europese audiovisuele 
werken te steunen en hun circulatie en kijkdichtheid binnen en buiten Europa te vergroten;

(vii) benadrukt dat het doel van het programma MEDIA is om de culturele en taalkundige 
verscheidenheid en het cinematografische en audiovisuele erfgoed van Europa te behouden 
en te versterken door dit erfgoed toegankelijk te maken voor het publiek;

(viii) herinnert eraan dat het programma "Cultuur 2007" beduidende economische neveneffecten 
heeft en een unieke rol speelt bij het ondersteunen van samenwerking in de culturele sfeer en 
het stimuleren van de culturele en taalkundige verscheidenheid van Europa;

(ix) benadrukt dat de samenwerking in de culturele en educatieve sfeer in het kader van de 
diplomatieke inspanningen van de EU ook aanzienlijke economische en andere positieve 
neveneffecten zal hebben;

(x) herinnert eraan dat het huidige programma "Europa voor de burger" meer dan een miljoen 
burgers per jaar bij haar projecten betrekt en een aanzienlijke bijdrage levert aan de 
ontwikkeling van actief burgerschap en vrijwilligerswerk en aan de bewustmaking van het 
publiek voor Europese waarden als solidariteit, non-discriminatie en culturele 
verscheidenheid; merkt op dat het voorgestelde nieuwe programma toegevoegde waarde 
creëert door de Unie dichter bij de burgers te brengen en een grensoverschrijdend debat op 
gang te brengen;

Commissievoorstel inzake "Erasmus voor iedereen"

(xi) merkt op dat in het Commissievoorstel de bestaande programma's "Levenslang leren" en 
"Jeugd in actie" worden samengevoegd en er een apart hoofdstuk over sport is opgenomen, 
in overeenstemming met de nieuwe verantwoordelijkheden van de Unie op dit vlak; 
beschouwt het voorgestelde budget van 17 299 000 000 EUR als het absolute minimum, 
gezien de ambities en de reikwijdte van het nieuwe programma; benadrukt tevens dat het zeer 
beperkte bedrag dat uitgetrokken is voor alle sectoren in kwestie, in het bijzonder sport, niet 
kan worden verlaagd zonder af te dingen op de efficiëntie van het beleid;

(xii) merkt op dat in het voorstel van de Commissie geen rekening wordt gehouden met alle 
doelgroepen en maatregelen van de huidige programma's: de mobiliteit van volwassenen zou 
bijvoorbeeld geen begrotingsonderdeel op zich meer zijn; merkt daarnaast met betrekking tot 
het hoger onderwijs op dat het voornemen van de Commissie om Erasmus Mundus-



RR\915686NL.doc 133/156 PE496.558v02-00

NL

promovendi uit te sluiten van de doelgroepen van "Erasmus voor iedereen" en om de 
financiering van hun mobiliteit over de hevelen naar het programma "Horizon 2020" zeer 
nauwlettend in de gaten moet worden gehouden, omdat dit plan ertoe zou kunnen leiden dat 
het verband tussen onderzoek en hoger onderwijs (waarvan de noodzaak voortdurend wordt 
bevestigd door het Bolognaproces) losser wordt en dat de strategieën die al drie jaar gesteund 
worden door het huidige Erasmus Mundus-programma in het gedrang komen, en er 
misschien geen rekening meer zal worden gehouden met het onderwijsaspect van het werk 
van Erasmus Mundus-promovendi waardoor zij slechts zullen worden ingezet bij toegepast 
onderzoek;

(xiii) is er sterk voorstander van dat de toewijzingen voor elke onderwijssector, te weten 
schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleidingen, het hoger onderwijs en 
volwassenenonderwijs, alsmede jeugdonderwijs als beschreven in de toelichting van het 
voorstel, worden opgenomen in de rechtsgrondslag zodat ze wettelijk bindend worden en 
onderworpen zijn aan de besluiten van de begrotingsautoriteit; tekent bezwaar aan tegen het 
feit dat de voorgestelde minimale toewijzingen slechts 56 % van het totale budget vormen; 
benadrukt dat dit percentage moet worden verhoogd om betrouwbare financiering voor de 
verschillende sectoren zeker te stellen; raadt tevens aan te zorgen voor een tussentijdse 
evaluatie van de toewijzingen van het Parlement op basis van het evaluatierapport van de 
Commissie;

(xiv) wijst op het huidige alarmerende niveau van jeugdwerkloosheid en stelt met bezorgdheid 
vast dat het jeugdbeleid niet voldoende zichtbaar is in het Commissievoorstel; benadrukt dat 
er een apart hoofdstuk en een aparte begrotingslijn aan op de jeugd gerichte activiteiten 
moeten worden gewijd;

(xv) wijst op de opname in het voorstel van een "Erasmus voor iedereen"- programma om de 
mobiliteit op masterniveau te financieren; benadrukt dat dit geen vervanging mag zijn van 
reeds bestaande subsidiesystemen, en benadrukt dat er inkomensdrempels moeten worden 
ingevoerd om de sociale duurzaamheid te waarborgen, vooral in tijden van crisis;

(xvi) wijst op de noodzaak om sterk in te zetten op sociale inclusie door te zorgen voor gelijke 
toegang tot leermobiliteit via onderwijs en opleiding op alle niveaus; wijst er in dit verband 
op dat het van belang is om studenten mogelijkheden te bieden die op hun persoonlijke 
behoeften afgestemd zijn, in het bijzonder degenen met een lager inkomen;

(xvii) merkt op dat de Europese Jeugdgarantie met de juiste ondersteuning belangrijke 
economische resultaten kan opleveren  na 2014;

(xviii) merkt op dat het EU-sportprogramma kan voortbouwen op de ervaringen uit de 
voorbereidende acties bij de ontwikkeling van de Europese dimensie in de sport, zoals 
voorzien in artikel 165 van het Verdrag van Lissabon, in het bijzonder met betrekking tot 
sociale inclusie;

Commissievoorstel inzake "Creatief Europa"

(xix) neemt kennis van de intentie van de Commissie om de bestaande programma's MEDIA, 
MEDIA Mundus en Cultuur 2007 samen te voegen; benadrukt echter dat de samenvoeging 
van deze programma's het huidige succes van de betreffende sectoren kan ondermijnen; wijst 
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erop dat het voor de transparantie en zichtbaarheid cruciaal is om aparte 
begrotingstoewijzingen en begrotingslijnen in het leven te roepen voor MEDIA, cultuur en 
sectoroverschrijdende onderdelen;

(xx) merkt op dat de Commissie een budget voorziet van 1 801 000 000 EUR; beschouwt dit als 
het absolute minimum om het voorgestelde nieuwe meerjaarlijkse programma volledig te 
kunnen laten functioneren; benadrukt dat niet kan worden gesnoeid in de voor cultuur en 
MEDIA gereserveerde zeer beperkte middelen zonder de effectiviteit ervan in gevaar te 
brengen;

(xxi) wijst erop dat de indicatieve toewijzingen voor MEDIA, cultuur en de 
sectoroverschrijdende onderdelen niet zijn vastgelegd in de rechtsgrondslag maar alleen in de 
toelichting van het voorstel; benadrukt dat er een duidelijke splitsing tussen de onderdelen in 
de rechtsgrondslag moet worden opgenomen om deze wettelijk bindend te maken en te 
onderwerpen aan de besluiten van de begrotingsautoriteit;

(xxii) onderstreept dat vanwege het huidige gebrek aan of de geringe omvang van investeringen 
in de culturele sector in een groot aantal EU-programma's en -begrotingsonderdelen moet 
worden voorkomen dat het innoverende potentieel van de culturele sector versnipperd raakt 
omdat anders de kans op intelligente, duurzame en inclusieve groei gemist wordt;

(xxiii) stelt dat de doelstellingen en resultaten van de acties in het kader van het programma 
Creatief Europa niet alleen op economische, maar ook op sociale en culturele aspecten 
gericht moeten zijn, in overeenstemming met het duale karakter van de sector;

(xxiv) is verheugd over het idee van een financieel instrument waarmee de problemen die 
instellingen in de culturele en creatieve sector ondervinden bij het verkrijgen van kredieten, 
worden aangepakt, en beveelt aan de garanties die via dat instrument aan financiële 
tussenpersonen worden geboden, te verstrekken op basis van vooraf afgesproken, 
evenwichtige portfolio's, gelijke toegang te garanderen voor alle lidstaten en alle soorten 
marktdeelnemers, met of zonder winstoogmerk, en te zorgen voor transparant beheer waarop 
toezicht wordt uitgeoefend;

Commissievoorstel inzake "Europa voor de burger"

(xxv) merkt op dat het voorgestelde budget voor de uitvoering van dit programma 220 000 000 
EUR bedraagt, hetgeen slechts een zeer beperkte toename is in vergelijking met de begroting 
van het huidige programma; benadrukt dat dit bedrag het absolute minimum is om het 
voorgestelde nieuwe meerjaarlijkse programma volledig te laten functioneren;

(xxvi) tekent bezwaar aan tegen het feit dat de indicatieve toewijzingen voor elk onderdeel niet 
zijn vastgelegd in het voorstel of de bijlagen daarvan; benadrukt dat deze toewijzingen 
moeten worden opgenomen in de rechtsgrondslag zodat ze onderworpen kunnen worden aan 
de besluiten van de begrotingsautoriteit;

(xxvii) benadrukt dat de financiële middelen voor het nieuwe programma in gelijke mate 
beschikbaar moeten zijn voor alle deelnemende groepen;

(xxviii) pleit nadrukkelijk voor het geven van budgettaire prioriteit aan gemakkelijk 



RR\915686NL.doc 135/156 PE496.558v02-00

NL

toegankelijke en kleinschalige projecten die zo dicht mogelijk bij de burgers staan;

(xxix) dringt er op aan dat het Commissievoorstel inzake "Europa voor de burger" wordt 
aangenomen door middel van de medebeslissingsprocedure;

Algemene opmerkingen

(xxx) onderstreept het belang van flexibiliteit aangaande meerjarige uitgaven en merkt op dat 
kleine rubrieken, zoals de huidige subrubriek 3b een belemmering vormen voor de 
herverdeling van middelen tussen programma's; dringt erop aan dat de onderverdeling in 
kleine rubrieken en subrubrieken wordt vermeden in het volgende MFK;

(xxxi) herinnert eraan dat de investeringen uit het Europees Sociaal Fonds en het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling meer dan 72 miljard euro moeten belopen voor 
onderwijs en beroepsopleiding en 60 miljard euro voor onderzoek en innovatie in de periode 
2007-2013; is van mening dat er voor maatregelen op cultureel gebied 
financieringsmogelijkheden bestaan in een aantal programma's van de Unie, zoals de 
structuurfondsen en de instrumenten voor extern optreden; benadrukt daarom dat de 
synergieën en de multiplicatoreffecten tussen de verschillende onderdelen van de begroting 
moeten worden geoptimaliseerd, vooral tussen het structuurbeleid enerzijds en het beleid op 
het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en cultuur anderzijds;

(xxxii) verzoekt erop toe te zien dat leermobiliteit voor volwassenen (onder andere werkenden en 
volwassen studenten) in aanmerking komt voor financiering via de structuurfondsen, en dat 
de toegang tot dergelijke financiering verbeterd wordt;

(xxxiii) beveelt aan om in het volgende MFK-voorstel de toegankelijkheid van de mogelijkheden 
voor burgers en belanghebbenden te verbeteren; vindt het in dit verband belangrijk om de 
administratieve en financiële lasten van de EU-programma’s te vereenvoudigen;

(xxxxiv) beschouwt ngo's als belangrijke factoren in het bereiken van de doelstellingen van het 
volgende MFK en raadt met klem aan hun rol als belangrijke deelnemers in de Europese 
dialoog met burgers te erkennen en hen te voorzien van passende administratieve en 
financiële steun, vooral in tijden van crisis;

(xxxxv) benadrukt de betekenis van het Europees nabuurschapsinstrument voor de bevordering 
van de mobiliteit en de ondersteuning van het maatschappelijk middenveld in de ENB-
landen; wijst in dit verband op de noodzaak om de middelen evenwichtig tussen de zuidelijke 
en oostelijke ENB-landen te verdelen;

(xxxvi) herinnert eraan dat de Europese burgers steeds vaker gebruik maken van sociale media 
en het internet als bron voor nieuws en culturele inhoud en als mogelijkheid om op een 
interactieve manier en in een sfeer van samenwerking in contact te treden met politici en 
beleidsmakers; roept de EU-instellingen ertoe op gebruik te maken van sociale media en 
andere online-instrumenten en actiever te communiceren met burgers, bijvoorbeeld met 
programma's zoals Sharing Europe; roept de EU-instellingen ertoe op meer 
overheidsinformatie ter beschikking te stellen voor hergebruik;

(xxxvii) beveelt ten zeerste aan om communicatie een eigen rechtsgrondslag te geven en om 
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zowel meer toezeggingen als betalingen te doen voor beleidsmaatregelen op het gebied van 
communicatie zodat de dialoog met de burgers beter kan worden aangegaan.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

aan de Begrotingscommissie

inzake het ontwerp van verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2014-2020
((COM(2011)0398 –  2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: Dagmar Roth-Behrendt

SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

Justitie

1. is van mening dat absolute prioriteit moet worden gegeven aan het opstellen van eenvoudige, 
duidelijke en begrijpelijke wetgeving, om een hoog niveau van transparantie van de Europese 
wetgeving te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze op doeltreffende wijze ten uitvoer kan 
worden gelegd; merkt in dit verband op dat de verdere ontwikkeling van de Europese 
rechtsruimte moet worden ondersteund via adequate financiële middelen, teneinde de burgers 
te voorzien van voor de hele EU geldende normen, een basisniveau van justitie, alsmede niet-
discriminerende behandeling en hen volledig in staat te stellen hun rechten uit te oefenen in 
heel Europa;

2. acht het van essentieel belang dat de EU door middel van adequate toewijzing van middelen 
een reeks specifieke financiële programma's financiert om haar wetgeving en beleid op het 
gebied van justitie te steunen, met bijzondere aandacht voor grensoverschrijdende kwesties 
die alleen kunnen worden aangepakt via gecoördineerde maatregelen op EU-niveau;

3. onderstreept dat betere toegang tot de rechter, een grondige juridische opleiding en 
doeltreffende justitiële samenwerking in civiele en strafzaken bovendien kunnen worden 
gewaarborgd door de voorgestelde middelen voor het programma “Justitie” voor de periode 
2014-2020 te verhogen, en dringt erop aan het budget hiervoor met 5% op te trekken;

Administratie

4. is het met de Commissie eens dat de huishoudelijke uitgaven moeten worden 
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gerationaliseerd; onderstreept evenwel dat het van wezenlijk belang is om een evenwicht te 
vinden tussen verdere besparingen en de noodzaak ervoor te zorgen dat de instellingen hun 
taken en plichten kunnen uitvoeren in overeenstemming met hun verplichtingen en 
bevoegdheden krachtens de Verdragen, waarbij rekening wordt gehouden met de uitdagingen 
veroorzaakt door de huidige economische crisis;

5. stelt in deze context vast dat 80% van de door de Commissie voorziene besparingen 
voortvloeit uit de voorgestelde personeelsinkrimping met 5%; is het volledig oneens met een 
voor alle instellingen, organen en agentschappen geldende zelfde personeelsvermindering, 
aangezien hun rol en verantwoordelijkheden overeenkomstig de Verdragen sterk uiteenlopen; 
onderstreept dat het aan elk van hen overgelaten moet worden om te beslissen waar en welke 
bezuinigingen mogelijk zijn zonder dat hun goede functioneren in het gedrang komt;

6. herinnert eraan dat het ambtelijk apparaat van de Europese Unie in 2004 een grondige 
hervorming heeft ondergaan, die reeds een besparing van 3 miljard euro heeft opgeleverd en 
tot 2020 nog eens ca. 5 miljard euro aan bezuinigingen zal opleveren; merkt op dat de 
administratieve uitgaven van de EU slechts 5,8% vormen van het meerjarig financieel kader 
(MFK) voor de periode 2007-2013, dat op zijn beurt ongeveer 1% van het bbp van de EU 
vertegenwoordigt;

7. erkent dat de economische en maatschappelijke context er in de periode van het volgende 
MFK anders zal uitzien en dat de begrotingsautoriteit hiermee rekening moet houden, maar 
onderstreept dat de EU nu meer dan ooit een efficiënt ambtelijk apparaat nodig heeft met 
hooggekwalificeerd, meertalig personeel met een zo breed mogelijk gespreide geografische 
achtergrond in de lidstaten, met inachtneming van een genderevenwicht; wijst erop dat het 
personeel onafhankelijk moet zijn, aan de hoogste professionele normen moet voldoen en 
bereid moet zijn het land van herkomst te verlaten; merkt daarnaast op dat het personeel moet 
worden voorzien van de nodige middelen om zijn taken zo efficiënt en loyaal mogelijk uit te 
voeren;

8. zal zich ten zeerste kanten tegen elke maatregel die in strijd is met de rechtspositie van 
ambtenaren wat betreft de grondrechten, de algemene beginselen van het EU-recht en het 
beginsel van maatschappelijke rechtvaardigheid, en die een gevaar vormt voor de goede 
werking van de EU-administratie bij het uitvoeren van haar taak om de burgers en de Unie 
te dienen.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN 
BINNENLANDSE ZAKEN

aan de Begrotingscommissie

inzake het interimverslag met het oog op een positieve afloop van de goedkeuringsprocedure 
inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020
(COM(2011)0398 – 2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: Monika Hohlmeier

SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

1. neemt kennis van de nieuwe opzet van rubriek 3 over veiligheid en burgerschap; vraagt zich 
af wat de meerwaarde is van de opneming in de nieuwe rubriek 3 van "voedselveiligheid", de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, het Communautair Bureau voor plantenrassen en 
het Europees Geneesmiddelenbureau, en wijst erop dat de algemene doelstelling van 
veiligheid en burgerschap hierin niet wordt weerspiegeld; stelt voor om in overeenstemming 
met de resolutie van 8 juni 2011 van het Parlement over investeren in de toekomst: een 
nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa1, de titel te wijzigen in "Burgerschap, vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid";

2. is van mening dat het totaal toegewezen bedrag aan de ruimte vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid niet toereikend is gezien het toegenomen belang van dit gebied vanwege het 
Verdrag van Lissabon en het groeiend aantal taken en uitdagingen;

3. benadrukt de noodzaak om doelmatig gebruik en deugdelijk beheer van de middelen te 
waarborgen, teneinde te voorkomen dat lidstaten hun eigen nationale belangen nastreven;

4. beklemtoont dat de vereenvoudiging van de financieringsstructuren - met behoud van 
flexibiliteit - de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid in stand moet houden en voor iedere 
doelstelling een adequaat aandeel in de specifieke fondsen moet waarborgen;

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.
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5. wijst op de noodzaak van een Europese meerwaarde van de gefinancierde activiteiten en een 
juist evenwicht tussen de beleidsdoelstellingen in alle fondsen en programma's;

6. is ingenomen met de vereenvoudiging van de financieringsstructuren door de instelling van 
het Fonds voor asiel en migratie en het Fonds voor interne veiligheid en de opstelling van 
algemeen toepasselijke regels met betrekking tot programmering, beheer, controle en 
verslaglegging, zolang er een evenwicht in stand wordt gehouden tussen de verschillende 
prioriteiten binnen de fondsen; wijst erop dat de vereenvoudiging van de instrumenten voor 
binnenlandse zaken het aantal rechtsgrondslagen en hun uitvoeringsvoorschriften zal 
verminderen en zal zorgen voor een beter begrip van de voorschriften door alle 
belanghebbenden;

7. is van mening dat een billijk deel van de financiële middelen moet worden toegewezen via 
het Fonds voor asiel en migratie met name om de doelstellingen te ondersteunen van het 
huidige Vluchtingenfonds en Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen; 
neemt kennis van de bijzondere nadruk die is gelegd op maatregelen in verband met 
hervestiging en overbrenging; wijst op de noodzaak van een Europese meerwaarde van de 
gefinancierde activiteiten en een juist evenwicht tussen de beleidsdoelstellingen;

8. herinnert eraan dat nieuwe elementen zoals het PNR-systeem voor de EU en het 
"slimmegrenzenpakket" inmiddels zijn gepland; is van mening dat het Fonds interne 
veiligheid adequaat gefinancierd moet worden om zijn doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken, waarbij wordt benadrukt dat alle acties volledig in overeenstemming moeten 
zijn met het Handvest van de grondrechten; dringt aan op financiering van de ontwikkeling 
van beschermingsgevoelige grenscontroles waarbij de grondrechten van migranten volledig 
geëerbiedigd worden.

9. benadrukt de noodzaak om de middelen uit het Fonds voor interne veiligheid te besteden met 
het oog op de versterking van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid en om 
de coördinatie te waarborgen tussen de lidstaten om te komen tot een uniforme en 
hoogwaardige buitengrenscontrole; is van mening dat de investeringen in infrastructuur, 
apparatuur, transportmiddelen en IT-systemen moeten bijdragen aan de naleving van de 
gemeenschappelijke veiligheidsnormen en aan de doelmatigheid van de gezamenlijke door 
Frontex gecoördineerde acties;

10. benadrukt dat het programma voor justitie toereikend wordt gefinancierd; wijst op de 
noodzaak van een juiste balans tussen de middelen voor de verschillende doelstellingen;

11. is van mening dat inspanningen met betrekking tot de rechten van kinderen en de 
kinderbescherming zichtbaar moeten worden gemaakt met specifieke budgetlijnen, zodat 
toewijzingen kunnen worden getraceerd en bewaakt en de doelmatigheid ervan kan worden 
beoordeeld;

12. is ingenomen met het voorstel voor het programma "Rechten en burgerschap"; benadrukt dat 
de vereenvoudiging van de financieringsstructuur niet mag leiden tot een afname van de 
financiële middelen vergeleken met hetgeen beschikbaar is op grond van de huidige 
programma's voor 2007-2013, en betreurt dan ook het Commissievoorstel om te bezuinigen; 
dringt aan op een groter budget voor de bevordering en bescherming van grondrechten, voor 
de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat en alle vormen van discriminatie, met name tegen 
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de achtergrond van een groeiende intolerantie en sociale onrust in Europa als gevolg van de 
huidige financiële crisis;

13. betreurt de statische aanpak van de financiering van agentschappen op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid wat niet overeenstemt met de eventuele toename of 
afname van taken; 

14. overweegt dat met name het budget voor Frontex, het Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (EASO) en de Europese Politiedienst (Europol), niet in overeenstemming is met 
de aanzienlijk toegenomen taken; wijst in dit verband op het onlangs gewijzigde mandaat van 
Frontex, de start van en de geplande activiteiten van EASO, en de oprichting van het 
Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit binnen Europol;

15. benadrukt het belang van een degelijke evaluatie van de huidige maatregelen en van de 
verplichtstelling van degelijke effectbeoordelingen voordat nieuwe wetgevingsvoorstellen 
worden ingediend.
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9.10.2012

ADVIES VAN DE COMMISSIE CONSTITUTIONELE ZAKEN

aan de Begrotingscommissie

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020
(COM(2011)0398 – COM(2012)0388 – 2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: Rafał Trzaskowski

SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

Amendement 1
Ontwerp-interimverslag
Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie
van de Begrotingscommissie

(ontwerpverslag PE 496.558v01-00)

Amendement

D. overwegende dat overeenkomstig artikel 
311 van het VWEU de Unie zich voorziet 
van de middelen die nodig zijn om haar 
doelstellingen te verwezenlijken en aan 
haar beleid uitvoering te geven en de 
begroting volledig uit eigen middelen 
wordt gefinancierd;

D. overwegende dat overeenkomstig artikel 
311 van het VWEU de Unie zich voorziet 
van de middelen die nodig zijn om haar 
doelstellingen te verwezenlijken en aan 
haar beleid uitvoering te geven en de 
begroting volledig uit eigen middelen 
wordt gefinancierd, en overwegende dat de 
Raad het Parlement moet raadplegen 
alvorens een nieuw besluit te nemen over 
de hervorming van de eigen middelen, 
maar tevens de goedkeuring van het 
Parlement moet verkrijgen alvorens 
verordeningen vast te stellen betreffende 
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maatregelen voor de tenuitvoerlegging 
van het stelsel van eigen middelen;

Amendement 2
Ontwerp-interimverslag
Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie
van de Begrotingscommissie

(ontwerpverslag PE 496.558v01-00)

Amendement

J. overwegende dat zowel in de EU-
begroting als in de begrotingsprocedure het 
transparante en democratische karakter van 
het parlementaire besluitvormings- en 
controleproces ten volle weerspiegeld moet 
worden, op basis van eerbiediging van de 
beginselen van eenheid en universaliteit, 
hetgeen vereist dat alle uitgaven en 
ontvangsten volledig worden vermeld 
zonder aan elkaar te worden aangepast, en 
dat over zowel de ontvangsten als de 
uitgaven openbaar wordt gedebatteerd en 
gestemd;

J. overwegende dat zowel in de EU-
begroting als in de begrotingsprocedure het 
transparante en democratische karakter van 
het parlementaire besluitvormings- en 
controleproces ten volle weerspiegeld moet 
worden, op basis van eerbiediging van de 
beginselen van eenheid en universaliteit, 
hetgeen vereist dat alle uitgaven en 
ontvangsten volledig worden vermeld 
zonder aan elkaar te worden aangepast, en 
dat over zowel de ontvangsten als de 
uitgaven openbaar wordt gedebatteerd en 
door het Parlement wordt gestemd;

Amendement 3
Ontwerp-interimverslag
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie
van de Begrotingscommissie

(ontwerpverslag PE 496.558v01-00)

Amendement

7. herinnert eraan dat overeenkomstig 
artikel 310 VWEU de ontvangsten en 
uitgaven van de EU-begroting in evenwicht 
moeten zijn en dat de begroting daarom 
geen overheidsschuld mag opleveren;

7. herinnert eraan dat overeenkomstig 
artikel 310 VWEU de ontvangsten en 
uitgaven van de EU-begroting in evenwicht 
moeten zijn en dat de begroting daarom 
geen overheidstekort mag opleveren;

Amendement 4
Ontwerp-interimverslag
Ontwerpresolutie
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Paragraaf 8

Ontwerpresolutie
van de Begrotingscommissie

(ontwerpverslag PE 496.558v01-00)

Amendement

8. benadrukt dat de EU-begroting een 
investeringsbegroting is en dat 94% van de 
totale middelen wordt geïnvesteerd in de 
lidstaten zelf of in de externe prioriteiten 
van de Unie; benadrukt dat de 
overheidsinvesteringen in de regio's en in 
de lidstaten zeer beperkt of zelfs nihil 
zouden zijn zonder de bijdrage van de EU-
begroting; is van mening dat een verlaging 
van de EU-begroting onvermijdelijk 
schade zou toebrengen aan de groei en de 
concurrentiekracht van de gehele economie 
van de Unie;

8. benadrukt dat de EU-begroting 
voornamelijk een investeringsbegroting is 
en dat 94% van de totale middelen wordt 
geïnvesteerd binnen de lidstaten zelf of in 
de externe prioriteiten van de Unie; 
benadrukt dat de overheidsinvesteringen in 
de regio's en in de lidstaten zeer beperkt of 
zelfs nihil zouden zijn zonder de bijdrage 
van de EU-begroting; is van mening dat 
een verlaging van de EU-begroting 
onvermijdelijk schade zou toebrengen aan 
de groei en de concurrentiekracht van de 
gehele economie van de Unie;

Amendement 5
Ontwerp-interimverslag
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie
van de Begrotingscommissie

(ontwerpverslag PE 496.558v01-00)

Amendement

22. herhaalt zijn standpunt dat, gezien de 
uiteenlopende hoeveelheid taken, 
uitdagingen en doelstellingen waar het 
GLB aan moet beantwoorden, de bedragen 
die in het begrotingsjaar 2013 aan het GLB 
worden toegewezen tenminste op hetzelfde 
niveau blijven tijdens de volgende 
financiële programmeringsperiode; 
benadrukt in dit verband de essentiële rol 
van de tweede pijler van het GLB, die een 
aanzienlijke bijdrage levert aan 
investeringen en het creëren van 
werkgelegenheid in plattelandsgebieden, 
alsmede aan de toename van de 
effectiviteit en het concurrentievermogen 
van de landbouwsector;

herhaalt zijn standpunt dat, gezien de 
uiteenlopende hoeveelheid taken, 
uitdagingen en doelstellingen waar het 
GLB aan moet beantwoorden, de bedragen 
die in het begrotingsjaar 2013 aan het GLB 
worden toegewezen tenminste op hetzelfde 
niveau blijven tijdens de volgende 
financiële programmeringsperiode; 
benadrukt in dit verband het belang van de 
landbouw voor de voedselveiligheid in alle 
lidstaten en de essentiële rol van de tweede 
pijler van het GLB, die een aanzienlijke 
bijdrage levert aan investeringen en het 
creëren van werkgelegenheid in 
plattelandsgebieden, alsmede aan de 
toename van de effectiviteit en het 
concurrentievermogen van de 
landbouwsector;
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Amendement 6
Ontwerp-interimverslag
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie
van de Begrotingscommissie

(ontwerpverslag PE 496.558v01-00)

Amendement

24. is van mening dat het totale door de 
Commissie aan de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid toegewezen 
bedrag onvoldoende in overeenstemming is 
met het toegenomen belang van dit gebied, 
voortvloeiend uit het Verdrag van Lissabon 
en het groeiend aantal taken en 
uitdagingen;

24. is van mening dat het totale door de 
Commissie aan de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid toegewezen 
bedrag onvoldoende in overeenstemming is 
met het toegenomen belang van dit gebied, 
voortvloeiend uit het Verdrag van Lissabon 
en het groeiend aantal taken en 
uitdagingen, met name inzake de 
bestrijding van de criminaliteit en op het 
gebied van het immigratie- en asielbeleid;

Amendement 7
Ontwerp-interimverslag
Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie
van de Begrotingscommissie

(ontwerpverslag PE 496.558v01-00)

Amendement

26. wijst er opnieuw op dat de met de 
Verdragen toegekende nieuwe 
bevoegdheden een adequate aanvullende 
financiering vereisen vergeleken met het 
MFK 2007-2013, waardoor de Unie haar 
rol als speler op het wereldtoneel kan 
vervullen en haar reeds gedane 
toezeggingen kan nakomen, met name wat 
betreft het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling in 2015; benadrukt dat EU-
financiering een aanvulling vormt op die 
van de lidstaten en zorgt voor een 
katalysatoreffect dat lidstaten aanzet op te 
treden in regio's die niet in aanmerking 
komen voor bilaterale hulp; steunt met 

26. wijst er opnieuw op dat de met de 
Verdragen toegekende nieuwe 
bevoegdheden een adequate aanvullende 
financiering vereisen vergeleken met het 
MFK 2007-2013, waardoor de Unie haar 
rol als speler op het wereldtoneel kan 
vervullen en haar doelstellingen kan 
verwezenlijken op het gebied van het 
bevorderen van democratie, vrede, 
solidariteit, stabiliteit en 
armoedevermindering in naburige en 
partnerlanden, en haar reeds gedane 
toezeggingen kan nakomen, met name wat 
betreft het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling in 2015; benadrukt dat EU-
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name de gezamenlijke programmering van 
acties van lidstaten en van de EU;

financiering een aanvulling vormt op die 
van de lidstaten en zorgt voor een 
katalysatoreffect dat lidstaten aanzet op te 
treden in regio's die niet in aanmerking 
komen voor bilaterale hulp; steunt met 
name de gezamenlijke programmering van 
acties van lidstaten en van de EU; 
benadrukt de toegenomen internationale 
verantwoordelijkheden van de Unie en de 
ontwikkeling van nieuwe instrumenten, 
waaronder de Dienst voor extern 
optreden; dringt erop aan dat het streven 
van de Unie naar de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk buitenlands, 
veiligheids- en defensiebeleid concrete 
resultaten moet opleveren;

Amendement 8
Ontwerp-interimverslag
Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie
van de Begrotingscommissie

(ontwerpverslag PE 496.558v01-00)

Amendement

62. spreekt zijn bereidheid uit om met de 
Raad een inhoudelijke discussie aan te 
gaan over de MFK-verordening en het IIA, 
en verzoekt de Raad de contacten op alle 
niveaus te intensiveren met het oog op de 
Europese Raad van 22 en 23 november;

62. spreekt zijn bereidheid uit om met de 
Raad een inhoudelijke discussie aan te 
gaan over de MFK-verordening en het IIA, 
en verzoekt de Raad de contacten op alle 
niveaus te intensiveren met het oog op de 
Europese Raad van 22 en 23 november; 
benadrukt dat zo snel mogelijk een 
definitief akkoord bereikt moet worden 
over het MFK, omdat uitstel van een 
dergelijk akkoord negatieve gevolgen zou 
hebben voor de doeltreffende 
gebruikmaking van uitgaven van de EU-
begroting, met het oog op de uitdagingen 
ten gevolge van de financiële crisis waar 
de Europese economieën momenteel mee 
te maken hebben;
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ADVIES VAN DE COMMISSIE RECHTEN VAN DE VROUW EN 
GENDERGELIJKHEID

aan de Begrotingscommissie

inzake het interimverslag met het oog op een positieve afloop van de goedkeuringsprocedure 
inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020 
(COM(2011)0398 – 2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: Inês Cristina Zuber

Mod

SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

Visa en/of overwegingen

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU) en artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

– gezien artikel 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

A. overwegende dat de manier waarop de Commissie gendergelijkheidsaspecten benadert in het 
volgende MFK blijk geeft van grotere flexibiliteit bij de aanpak van toekomstige uitdagingen 
voor vrouwen, maar het gebrek aan oormerking van concrete geldmiddelen kan leiden tot 
vermindering van de financiële middelen in vergelijking met het huidige MFK;

B. overwegende dat in het kader van de strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
2010-2015 is verzekerd dat het volgende meerjarig financieel kader zal voorzien in steun 
voor de uitvoering van de acties die in de strategie in het vooruitzicht worden gesteld;

C. overwegende dat het huidige voorstel voor het MFK voor de jaren 2014-2020 geen 
weerspiegeling vormt van het belang van investeringen in gendergelijkheid en de rechten van 
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de vrouw, onder meer als noodzakelijk antwoord op de huidige economische en financiële 
crisis;

Aanbevelingen

(i) beklemtoont dat de mainstreaming van gendergelijkheid en de specifieke toewijzing van 
hulpmiddelen hand in hand moeten gaan en dat de specifieke toewijzing van hulpmiddelen 
daarom niet door horizontale doelstellingen kan worden vervangen; vraagt om een dubbele 
aanpak die zal zorgen voor efficiëntie en voorspelbaarheid en als regel zal worden 
gehanteerd voor alle belangrijke financieringsinstrumenten; onderstreept de noodzaak van 
een sterkere en efficiëntere integratie van het gendergelijkheidsbeleid en de 
gendermainstreaminginstrumenten tijdens de volgende programmeringsperiode;

(ii) vraagt de Commissie en de Raad om in het MFK 2014-2020 begrotingsprocessen op te 
nemen waarin de genderdimensie is geïntegreerd; beklemtoont dat de MFK-verordening 
instructies aan de Commissie dient te bevatten dat zij tijdens het begrotingsproces van de EU 
en bij gebruik van de verschillende financieringsinstrumenten genderaspecten dient te 
integreren; 

(iii) wijst erop dat het meerjarig financieel kader dient te voorzien in een genderanalyse met 
betrekking tot zijn begrotingsprioriteiten en een gedetailleerd overzicht van alle 
begrotingsvoorzieningen voor genderspecifieke beleidsmaatregelen en programma's;

(iv)benadrukt het feit dat meer financiële middelen nodig zijn voor maatregelen inzake 
gendergelijkheid, op het vlak van werkgelegenheid en groei, om de horizontale en de 
verticale segregatie tussen vrouwen en mannen aan te pakken en de salaris- en de 
pensioenkloof tussen de geslachten en de toenemende armoede onder vrouwen te bestrijden, 
en op het vlak van rechten en democratie; verzoekt de Commissie en de Raad om 
gendergelijkheid vast te stellen als specifieke doelstelling in het programma "Rechten en 
burgerschap", en om het Daphne-programma veilig te stellen als zelfstandig onderdeel van 
ditzelfde programma;

(v) verzoekt de Commissie en de Raad om doelstellingen in verband met gendergelijkheid op te 
nemen in de verordeningen inzake de structuurfondsen, evenals in belangrijke EU-
financieringsprogramma’s (gezondheid en milieu, onderwijs, jeugd, economie enz.) en 
ervoor te zorgen dat zij gepaard gaan met geoormerkte middelen; bepleit een strategischer 
toepassing van het ESF ter bevordering van de gelijke behandeling van vrouwen en mannen, 
toegang tot de arbeidsmarkt en herintegratie, en bestrijding van werkloosheid, armoede, 
sociale uitsluiting en alle vormen van discriminatie; verzoekt de Commissie via het Europees 
landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling proactieve maatregelen uit te werken om de 
werkgelegenheid van vrouwen in plattelandsgebieden te ondersteunen;

(vi)vraagt de Commissie en de Raad om te zorgen voor permanent geoormerkte middelen voor 
het Europees Instituut voor gendergelijkheid, zonder vermindering ervan, ten einde ervoor te 
zorgen dat het instituut volledig operationeel kan worden en statistieken en onderzoek met 
betrekking tot het genderbeleid in de EU kan leveren aan de lidstaten en de opeenvolgende 
voorzitterschappen van de Raad van de Europese Unie; 
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(vii) beklemtoont dat de strategie van de Commissie inzake de gelijkheid van vrouwen en 
mannen voor 2010-2015 en de strategie voor de vijf jaar na 2015, alsmede de jaarverslagen 
over gendergelijkheid moeten dienen als basisindicatie voor de terreinen waar de uitgaven 
zullen plaatsvinden en de manier waarop dat in zijn werk zal gaan, waarbij met name 
rekening dient te worden gehouden met het hoge risico op armoede en sociale uitsluiting van 
de meest kwetsbare groepen zoals oudere vrouwen en alleenstaande moeders; 

(viii) merkt op dat het opzetten van grootschalige financieringsprogramma's kleinere ngo's, 
waaronder organisaties van vrouwen, zal beletten om projectfinanciering namens de EU te 
genieten, waardoor hun unieke bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het beleid en 
de wetgeving op het gebied van gendergelijkheid zou wegvallen; vraagt om naast de grotere 
subsidies ook kleinere subsidies te laten voortbestaan om te waarborgen dat kleinere ngo's 
ook in de toekomst een beroep op EU-financiering kunnen doen;

(ix)verzoekt de Commissie en de Raad te waarborgen dat het beginsel van gendergelijkheid bij 
alle begrotingstoewijzingen binnen het meerjarig financieel kader 2014-2020 in acht wordt 
genomen en dat gendermainstreaming in al het beleid van de Unie wordt bevorderd;

(x) wijst erop dat gendergelijkheid veel duidelijker dient te worden geformuleerd als een 
doelstelling en gekoppeld dient te worden aan geoormerkte financiering in alle EU-
programma’s voor extern optreden;

(xi)onderstreept het belang van genderbudgettering als instrument van goed beheer met als doel 
het verbeteren van de doeltreffendheid en eerlijkheid, adequate controle op de manier waarop 
de toewijzing van begrotingskredieten de economische en sociale kansen van mannen en 
vrouwen beïnvloedt, en flexibiliteit bij de herstructurering van die welke negatieve gevolgen 
hebben voor de verwezenlijking van gendergelijkheid; is van mening dat een diepgaande 
analyse van de genderaspecten bij de voorbereiding van de EU-begroting het mogelijk zal 
maken de middelen beter te richten zodat gelijkheid en sociale cohesie in de hand worden 
gewerkt.

Wijzigingen

Wijziging 1

Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2014-2020. 
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (14 bis) In de jaarlijkse 
begrotingsprocedures die voor het MFK 
2014-2020 worden gevolgd, zal de 
genderdimensie worden geïntegreerd, met 
oog voor de manieren waarop het 
algemene financiële kader van de Unie 
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bijdraagt tot meer gendergelijkheid (en 
zorgt voor gendermainstreaming). 

Wijziging 2

Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2014-2020.
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie (hierna "de instellingen" 
genoemd) nemen alle maatregelen om de 
jaarlijkse begrotingsprocedure vlot te doen 
verlopen. 

Het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie (hierna "de instellingen" 
genoemd) nemen alle maatregelen om de 
jaarlijkse begrotingsprocedure vlot te doen 
verlopen en zorgen in alle stadia van die 
procedure voor een begrotingsproces 
waarin de genderdimensie is geïntegreerd.
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