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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 (11072/1/2020 – C9-0314/2020 –
2020/1998(BUD))
Het Europees Parlement,
–

gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–

gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie,

–

gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het
stelsel van eigen middelen van de Europese Unie1,

–

gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU)
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU)
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20122,

–

gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20203,

–

gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie van 28 mei 2020 tot bepaling van het
meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (COM(2020) 443),

–

gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de
samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer4,

–

gezien zijn tussentijds verslag van 14 november 2018 over het meerjarig financieel
kader 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord5 en
gezien zijn resolutie van 23 juli 2020 over de conclusies van de buitengewone Europese
Raad van 17 tot en met 21 juli 2020,

–

gezien zijn resolutie van 19 juni 2020 over de algemene richtsnoeren voor de
voorbereiding van de begroting 2021, afdeling III – Commissie6,

–

gezien zijn resolutie van 11 mei 2020 over de raming van de ontvangsten en uitgaven

PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105.
PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
3 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
4 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0449.
6 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0166.
1
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van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 20217,
–

gezien het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het
begrotingsjaar 2021, aangenomen door de Commissie op 27 juli 2020
(COM(2020)0300) (de “OB”),

–

gezien het standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie
voor het begrotingsjaar 2021, goedgekeurd door de Raad op 28 september 2020 en
toegezonden aan het Europees Parlement op 1 oktober 2020 (11072/1/2020 – C90314/2020),

–

gezien zijn wetgevingsresolutie van 16 september 2020 over het ontwerp van besluit
van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie8,

–

gezien artikel 94 van zijn Reglement,

–

gezien de adviezen van de andere betrokken commissies,

–

gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0206/2020),

Afdeling III
Algemeen overzicht
1.

herinnert eraan dat 2021 het eerste jaar van het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK)
zou moeten zijn; betreurt het dat als gevolg van de vertragingen in de onderhandelingen
over het MFK/eigen middelen, waarvoor het Parlement al sinds november 2018 klaar
staat en die niet van start konden gaan vóór de conclusies van de Europese Raad van 21
juli, en ook als gevolg van de COVID-19-uitbraak, de begrotingsprocedure voor 2021 tot
dusver niet kan worden gebaseerd op een solide en ambitieus MFK-akkoord;

2.

merkt op dat de Commissie een ontwerpbegroting (OB) voor 2021 heeft gepresenteerd
op basis van haar eigen MFK-voorstellen, die in mei 2020 zijn geactualiseerd, terwijl de
Raad zijn lezing, met uitzondering van rubriek 7, heeft beperkt tot een aritmetische
vertaling van de conclusies van de Europese Raad, in afwachting van de nota van
wijzigingen die de Commissie na het bereiken van politieke overeenstemming over het
MFK/eigen middelen zal gebruiken om haar voorstel bij te werken;

3.

neemt kennis van het standpunt van de Raad over de OB en van het belang dat de Raad
hecht aan de nota van wijzigingen; sluit zich wat de nota van wijzigingen betreft aan bij
de Raad, maar met de wens om te komen tot een lezing waarin zijn prioriteiten voor het
MFK/eigen middelen en de begroting 2021 op gecoördineerde wijze tot uiting komen;
merkt op dat deze aanpak ook wordt ingegeven door de beperkte tijd die nog beschikbaar
zal zijn na de presentatie van de nota van wijzigingen;

4.

herinnert eraan dat het Parlement in zijn hierboven vermelde resolutie van 19 juni 2020

7
8

Aangenomen teksten van die datum, P9_TA(2020)0123.
Aangenomen teksten van die datum, P9_TA(2020)0220.
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over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2021 heeft
benadrukt dat in de begroting 2021 de nadruk moet liggen op het beperken van de
gevolgen van de COVID-19-uitbraak en het ondersteunen van het herstel, op basis van
de Europese Green Deal en de digitale transformatie, teneinde billijke, inclusieve en
duurzame groei te bevorderen, en bij te dragen aan het scheppen van hoogwaardige
werkgelegenheid en aan het verwezenlijken van de langetermijndoelstelling van sociaaleconomische convergentie;
5.

is ingenomen met het herstelplan van de EU; dringt er echter met klem op aan om de rol
van de begrotingsautoriteit bij het goedkeuren van externe bestemmingsontvangsten, met
name in het kader van het herstelinstrument Next Generation EU (NGEU), duidelijk vast
te leggen in de jaarlijkse begrotingsprocedure;

6.

onderstreept zijn standpunt dat de doelstellingen van het MFK voor de periode 2021-2027
inzake klimaat- en biodiversiteitsmainstreaming verder moeten gaan dan de niveaus van
de beoogde uitgavenpercentages die zijn vastgesteld in zijn tussentijds verslag; streeft
daarom voor 2021 naar een uitgavenniveau voor biodiversiteit van ten minste 10 % en
voor klimaatmainstreaming van ten minste 30 %; herhaalt zijn eis betreffende de
uitwerking van een gendermainstreamingconcept met genderspecifieke informatie over
doelstellingen, inputs, outputs, en resultaten, met inbegrip van vastleggingskredieten voor
gendergelijkheid en de methodologie voor het traceren van en het uitbrengen van verslag
over de uitgaven voor gendergelijkheid;

7.

roept de Commissie eens te meer op duidelijke subsidiabiliteitscriteria vast te stellen voor
een nieuwe, strikte en alomvattende methodologie voor zowel klimaat-, als
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven, in de vorm van kaderverordeningen die waarborgen
dat alleen projecten die aan de op grond van Verordening (EU) 2020/852 ontwikkelde
technische screeningcriteria voldoen mee worden geteld bij de bijdragen aan die
uitgavendoelstellingen, samen met – in voorkomend geval – de bijbehorende
corrigerende maatregelen en de volledige inachtneming van het beginsel “geen ernstige
afbreuk doen” zoals bedoeld in artikel 17 van Verordening (EU) 2020/582, teneinde
ervoor te zorgen dat de Unie zich houdt aan haar toezeggingen in het kader van de
Overeenkomst van Parijs en aan haar oproep betreffende het uitfaseren c.q. verbieden van
de indirecte, respectievelijk de directe subsidies voor fossiele brandstoffen in de hele
Uniebegroting;

8.

besluit tot een verhoging van de in het tussentijds verslag over het MFK van 14 november
2018 vastgestelde niveaus voor de in zijn resolutie van 23 juli 2020 geïdentificeerde
vijftien vlaggenschipprogramma’s (Horizon Europa, InvestEU, Erasmus+, de
kindergarantie, het Fonds voor een rechtvaardige transitie, Digitaal Europa, de
Connecting Europe Facility, LIFE, EU4Health, het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer,
Creatief Europa, het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden, het Europees
Defensiefonds, het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale
samenwerking (NDICI) en humanitaire hulp, evenals voor de relevante EUagentschappen en het Europees Openbaar Ministerie; besluit voorts zijn lezing te baseren
op de door de Commissie in de OB voorgestelde MFK-plafonds; is van mening dat alle
verhogingen voor vlaggenschipprogramma’s gepaard moeten gaan met een
overeenkomstige verhoging van het plafond voor de desbetreffende MFK-rubriek; besluit
tot verhoging van de financiering voor de prioriteiten van het Parlement op het gebied
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van onder andere klimaatverandering, energie, digitale en vervoersinterconnectiviteit,
ruimtevaart, kmo’s, toerisme, veiligheid, migratie, grondrechten en externe actie;
9.

aanvaardt de verhogingen in de rubrieken 1, 2a, en 3 door de Raad, behalve voor de lijnen
waarvoor de Raad besluit tot een hogere omvang van de kredieten; aanvaardt voorts de
verschuiving van de cluster voor veerkracht van rubriek 5 naar rubriek 2b;

10.

herbevestigt zijn eerdere voornemen om ten volle gebruik te maken van de mogelijkheid
van wederopvoering van vrijmakingen voor onderzoek overeenkomstig artikel 15, lid 3,
van het Financieel Reglement;

11.

dringt aan op de noodzaak van een meer gedetailleerde begrotingsnomenclatuur die de
begrotingsautoriteit in staat stelt zijn besluitvormingstaak in het kader van de jaarlijkse
begrotingsprocedure volledig uit te oefenen, evenals zijn controletaak in verband met de
uitvoering van de begroting in de rubrieken 2b, 4 en 6;

12.

besluit, als algemene regel, tot herstel van de niveaus van alle lijnen in de OB waarin de
Raad heeft gesneden en die in zijn lezing niet zijn versterkt, met uitzondering van rubriek
7;

13.

wijst erop dat het belangrijk is dat er voldoende financiële en personele middelen worden
toegewezen aan de agentschappen van de Unie, zodat deze hun taken kunnen uitvoeren
en adequaat kunnen optreden om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak op te vangen;
benadrukt dat een goede coördinatie en synergieën tussen de agentschappen onontbeerlijk
zijn om de doeltreffendheid van hun werkzaamheden te vergroten, met name wanneer er
sprake is van convergentie naar specifieke beleidsdoelstellingen, teneinde een billijke en
efficiënte besteding van publieke middelen te waarborgen; dringt erop aan dat de
Commissie voor een optimale toewijzing van personeel aan haar directoraten-generaal
zorgt, inspelend op urgente behoeften en langetermijnprioriteiten in verband met – in het
bijzonder – de reactie op de COVID-19-crisis en de Europese Green Deal;

14.

merkt op dat de geactualiseerde pragmatische kalender van de begrotingsprocedure geen
ruimte laat voor het bereiken van tijdige overeenstemming over een mogelijk tweede OBvoorstel; acht het daarom van cruciaal belang om de gehele periode van het
begrotingsoverleg te benutten voor het bereiken van een ambitieuze overeenkomst;

15.

stelt de totale omvang van de kredieten voor de begroting 2021 (alle afdelingen) vast
op 181 762 377 716 EUR aan vastleggingskredieten, oftewel een verhoging met
15 016 195 740 EUR ten opzichte van de OB; besluit daarnaast een bedrag van
1 631 420 001 EUR aan vastleggingskredieten beschikbaar te stellen naast de
vrijmakingen overeenkomstig artikel 15, lid 3, van het Financieel Reglement; wijst er
evenwel eens te meer op dat dit niveau moet worden aangepast na de publicatie van de
nota van wijzigingen en naargelang de ontwikkelingen in de onderhandelingen en bij de
bemiddeling;

16.

herinnert eraan dat, zoals tot uitdrukking is gebracht in zijn wetgevingsresolutie van
16 september 2020, om de begroting 2021 te kunnen financieren de nieuwe categorieën
eigen middelen met ingang van 2021 moeten worden ingevoerd en dat alle door die
nieuwe eigen middelen gegenereerde bedragen die hoger uitvallen dan wat vereist is om
aan de terugbetalingsverplichtingen van een bepaald jaar in het kader van NGEU te
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voldoen, in de Uniebegroting moeten worden gehandhaafd als algemene ontvangsten, in
het bijzonder om met ingang van 2021 de begrotingen van de vijftien EUvlaggenschipprogramma’s te verhogen, in combinatie met een dienovereenkomstige
verhoging van de MFK-plafonds;
Rubriek 1
17.

onderstreept dat Horizon Europa een aanzienlijke Europese meerwaarde oplevert en
beklemtoont het belang van het programma voor Europees onderzoek op belangrijke
gebieden dat essentieel is voor het laten slagen van de Europese Green Deal, de transitie
naar een klimaatneutrale economie en samenleving in 2050 en de digitale transitie, die
van vitaal belang is voor de toekomstige welvaart in de Unie; benadrukt verder dat de
COVID-19-uitbraak de noodzaak van investeringen in gezondheidsonderzoek heeft
aangetoond; stelt daarom voor om de begroting van Horizon Europa aanzienlijk te
verhogen, in overeenstemming met zijn bekende standpunt dat de totale EU-begroting in
de MFK-periode 2021-2027 moet worden verhoogd tot 120 miljard EUR; is voorts van
mening dat het volledige bedrag van de over de gehele huidige MFK-periode
gerealiseerde vrijmakingen beschikbaar moet worden gesteld, overeenkomstig artikel 15,
lid 3, van het Financieel Reglement, voor ondersteuning van het klimaatbeleid, de digitale
transitie en gezondheidsonderzoek;

18.

is ervan overtuigd dat de strijd tegen kanker een prioriteit voor de Unie moet zijn en dat
de inspanningen hieromtrent aanzienlijk moeten worden opgevoerd; benadrukt dat
kankeronderzoek een belangrijke pijler van deze strijd is; benadrukt dat onderzoek op dit
gebied zonder verder dralen moet worden geïntensiveerd;

19.

wenst dat de begroting van de Unie voor 2021 waarborgt dat het programma InvestEU
voldoende wordt gefinancierd en niet alleen zijn langetermijndoelstellingen haalt en
participeert in de wederopbouw van het concurrentievermogen op de lange termijn van
Europa middels het creëren van meer investeringscapaciteit ter ondersteuning van
duurzame infrastructuur, onderzoek, innovatie, digitalisering, kmo’s, en sociale
investeringen, maar ook zijn nieuwe kortetermijndoelstelling om het duurzame
economisch herstel te ondersteunen via strategische duurzame investeringen; betreurt het
ten zeerste dat de Europese Raad het voorstel van de Commissie voor een instrument voor
solvabiliteitssteun heeft verworpen; steunt de benadering die het Parlement in zijn
voorbereidende werkzaamheden heeft gevolgd ten aanzien van het instrument voor
solvabiliteitssteun,
namelijk
het
overhevelen
van
de
voor
het
solvabiliteitssteuninstrument bedoelde kredieten naar het programma InvestEU ten bate
van bedrijven die in de lidstaten gevestigd en in de Unie actief zijn;

20.

onderstreept dat de Connecting Europe Facility een cruciale rol speelt bij het ontwikkelen
van een hoogwaardig trans-Europees netwerk en van interconnectiviteit tussen de
lidstaten, in het bijzonder die lidstaten die zowel op duurzame en grensoverschrijdende
mobiliteit, als op een “modal shift” inzetten, teneinde de emissies van broeikasgassen
tegen 2030 met 60 % te reduceren, bij het ondersteunen van energie- en vervoersprojecten
in het kader van de transitie naar een klimaatneutrale economie, mét
bevoorradingszekerheid en rekening houdend met de specifieke situatie van Europese
eiland- en perifere regio’s, en bij het benadrukken van de noodzaak van een digitale
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transitie, inclusief het bij- en omscholen van de werkenden in de Unie; stelt derhalve
aanzienlijke verhogingen voor;
21.

onderstreept dat de COVID-19-crisis het groter wordende belang van digitalisering voor
de dagelijkse werking van de economie heeft aangetoond; onderkent het belang van het
programma Digitaal Europa voor het vormgeven en ondersteunen van de digitale
transitie; stelt verhogingen voor die veel verder gaan dan die in zijn tussentijds verslag
over het MFK teneinde rekening te houden met de door de pandemie aan het licht
gebrachte behoeften;

22.

herinnert aan de fundamentele waarde van het Europees ruimtevaartprogramma, in het
bijzonder de bijdrage van Copernicus en Galileo aan de Europese Green Deal, en verzoekt
om gerichte versterkingen om ervoor te zorgen dat de programma’s bij kunnen dragen
aan het verwezenlijken van de milieudoelstellingen van de Unie; benadrukt het belang
van de onafhankelijkheid van de Europese ruimtevaartindustrie in de mondiale
concurrentiestrijd en wijst met klem op de meerwaarde van deze programma’s voor meer
banen, concurrentievermogen en de ontwikkeling van kmo’s;

23.

is van mening dat het tevens noodzakelijk is om belangrijke prioriteiten binnen de rubriek
verder te versterken; dringt onder andere aan op een substantiële verhoging van het bedrag
dat gereserveerd wordt voor kmo-doelstellingen, die een hoeksteen van de economie van
de Unie vormen en een essentiële rol spelen bij het realiseren van investeringen van
uitmuntende kwaliteit en nieuwe werkgelegenheid in alle lidstaten, waaronder met als
doel het ondersteunen en vergroten van de participatie van vrouwen in kmo’s en van hun
toegang tot markten, alsook op versterking van de voornaamste programma’s van de
cluster “ruimtevaart”; herinnert aan de belangrijke rol die Unie-agentschappen spelen bij
het verwezenlijken van de beleidsdoelstellingen van de Unie; dringt dan ook aan op de
terbeschikkingstelling van voldoende financiële en personele middelen aan het EUAgentschap voor cyberbeveiliging (ENISA), het Spoorwegbureau van de Europese Unie
(ERA), de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor effecten en
markten (ESMA), het Europees ruimtevaartprogramma en het Orgaan van Europese
regulerende instanties voor elektronische communicatie (BEREC), in overeenstemming
met hun taken en bevoegdheden;

24.

herhaalt zijn oproep voor steun voor kmo’s, in het bijzonder in de toerismesector, de
creatieve industrieën en de sector vervoer, teneinde bij hen voor meer capaciteit te zorgen
om te herstellen van de gevolgen van de COVID-19-uitbraak; herhaalt verder het verzoek
van het Parlement, zoals gedaan in het tussentijds verslag 2018 over het meerjarig
financieel kader 2021-2027, voor de invoering van een nieuw, specifiek
begrotingsonderdeel voor de sector toerisme, die van uitermate groot belang is voor de
economie van de hele Unie, voor concurrentievermogen, werkgelegenheid (de sector
biedt direct en indirect werk aan 23 miljoen mensen, voornamelijk jongeren) en sociale
ontwikkeling, die bijzonder zwaar onder de COVID-19-crisis te lijden heeft en die
geconfronteerd wordt met een snelle en scherpe daling in de vraag, alsook met oplopend
banenverlies, waardoor veel Europese kmo’s het water aan de lippen staat;

25.

betreurt dat de Commissie, inspelend op de huidige situatie, geen voorstel voor een apart
begrotingsonderdeel voor toerisme heeft gepresenteerd; dringt erop aan deze sector, en
met name kmo’s, snel directe en indirecte ondersteuning te bieden;

RR\1217280NL.docx

9/119

PE658.989v02-00

NL

26.

verhoogt daarom het niveau van de vastleggingskredieten voor rubriek 1 met
6 313 980 774 EUR ten opzichte van de OB (uitgezonderd proefprojecten en
voorbereidende acties), waarvan 5 996 664 225 EUR voor vlaggenschipprogramma’s;
stelt daarnaast een bedrag van 1 631 420 001 EUR aan vastleggingskredieten beschikbaar
voor de rubriek, naast de vrijmakingen overeenkomstig artikel 15, lid 3, van het
Financieel Reglement;

Rubriek 2a
27.

besluit om de lezing van de Raad inzake rubriek 2a over te nemen;

Rubriek 2b
28.

benadrukt de dringende noodzaak om extra middelen toe te wijzen aan het EU4Healthprogramma, met name om beter te kunnen inspelen op de aanzienlijke structurele
behoeften die tijdens de COVID-19-crisis aan het licht zijn gekomen, belangrijke
gebieden voor actie te bepalen, zoals verbetering van nationale de
gezondheidszorgstelsels en reducering van de gezondheidsongelijkheid, en bij te dragen
aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen en andere crisisrelevante
producten, en de continue en tijdige voorziening van toegankelijke en veilige diensten op
het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te waarborgen, en –
onder andere – de strijd van de Unie tegen kanker op te voeren;

29.

onderstreept het belang van Erasmus+ als een belangrijk vlaggenschipprogramma en een
van de meest succesvolle programma’s van de Unie, dat een strategische investering in
de toekomst van de Unie en haar burgers vormt; wijst er nogmaals op dat onvoldoende
financiering voor het Erasmus+-programma de continu schepping van nieuwe kansen
voor en de grotere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van jonge mensen, alsook het
vermogen van het programma om zijn nieuwe doelstellingen te verwezenlijken en de
uitdaging om inclusiever en ecologischer te worden aan te gaan, in gevaar brengt; besluit
daarom de begroting voor Erasmus+ substantieel te verhogen, in overeenstemming met
zijn standpunt dat die moet worden verdrievoudigd;

30.

herinnert eraan dat de culturele en creatieve sectoren tot de sectoren behoren die het
zwaarst door de COVID-19-uitbraak zijn getroffen, en dringt aan op passende reacties en
financiering om de continu en aanzienlijke verliezen van de sector als gevolg van de
onvoorziene sluiting van locaties tijdens de COVID-19-crisis te verkleinen; stelt daarom
voor om de financiering voor Creatief Europa substantieel te verhogen om de sectoren
die door de crisis zijn getroffen, te ondersteunen;

31.

dringt aan op meer transparantie bij de toewijzing van middelen uit hoofde van de
verschillende programmaonderdelen en subprogramma’s van Erasmus+, door de vorige
nomenclatuur te herstellen, en uit hoofde van het programma Burgers, gelijkheid, rechten
en waarden, door een nieuwe begrotingslijn voor het onderdeel waarden van de Unie te
creëren; herhaalt voorts zijn verzoek aan de Commissie om meer transparantie aan de dag
te leggen bij de benutting van begrotingsmiddelen in het kader van multimediaactiviteiten, met name door een reeks nieuwe begrotingslijnen in verband met die acties
in het leven te roepen;
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32.

besluit tot invoering van een nieuw begrotingsonderdeel 07 06 04 “Bescherming en
bevordering van de waarden van de Unie”, teneinde meer financiering ter beschikking te
kunnen stellen aan het beschermen en bevorderen van democratie, de rechtstaat en
grondrechten, inclusief ondersteuning van activiteiten van organisaties van het
maatschappelijk middenveld op dit gebied;

33.

is het eens met de prognose van de Commissie dat de bestrijding van extreme armoede,
en met name kinderarmoede, in de context van het herstel van de COVID-19-uitbraak de
komende jaren nog belangrijker zal worden; dringt er daarom op aan om in het kader van
het ESF+ een afzonderlijke begrotingslijn te creëren voor de Europese kindergarantie,
met een toewijzing van 1 miljard EUR voor het jaar 2021;

34.

herinnert eraan dat de COVID-19-crisis vrouwen, groepen die stelselmatige met op
gender gebaseerde discriminatie worden geconfronteerd en andere kwetsbare groepen
onevenredig hard treft, en vraagt om versterking van het onderdeel werkgelegenheid en
sociale innovatie ter ondersteuning van programma’s en opleidingen die gericht zijn op
hun participatie en op het verbeteren van hun onzekere arbeidsmarktpositie;

35.

benadrukt de cruciale rol van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden
voor de bescherming en bevordering van de in de Verdragen en het Handvest van de
grondrechten van de EU vervatte rechten en waarden, en stelt met klem dat er voor elk
onderdeel aanvullende kredieten nodig zijn, en met name voor het onderdeel Daphne
inzake de bestrijding van geweld tegen vrouwen en voor het onderdeel gericht op het
bevorderen van de betrokkenheid bij en de participatie van burgers in het leven van de
Unie;

36.

benadrukt het belang van het programma Justitie wat betreft het leveren van een bijdrage
aan de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte op basis van de rechtstaat,
wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen, en besluit dit programma te versterken;

37.

pleit voor een verhoging van de kredieten voor het cluster cultuur, creativiteit en
inclusieve samenleving om het genderperspectief beter te integreren in elk van de
programma’s, en om genderstudies en onderzoek in de Unie te ondersteunen en te
bevorderen;

38.

acht het noodzakelijk de kredieten op het begrotingsonderdeel voor de TurksCypriotische gemeenschap te verhogen om een beslissende bijdrage te leveren aan de
voortzetting en intensivering van de missie van het Comité inzake vermiste personen op
Cyprus en om het door de twee gemeenschappen opgezette technische comité voor
cultureel erfgoed te ondersteunen, en zo het vertrouwen en de verzoening tussen de twee
gemeenschappen te bevorderen;

39.

betreurt ten zeerste dat de Commissie het verzoek van het Parlement om een uitgebreide
beoordeling van de begrotingslijn multimedia-acties, in het bijzonder met betrekking tot
de raamovereenkomst met Euronews, nog steeds niet heeft ingewilligd; besluit deze
begrotingstoewijzing in de reserve op te nemen tot de Commissie tegemoet is gekomen
aan de door de Rekenkamer geuite zorgen; stelt evenwel vast dat de Rekenkamer geen
tekortkomingen bij Euronews heeft geconstateerd wat betreft zijn contractuele
verslagleggingsverplichtingen uit hoofde van het bestaande kader;
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40.

wijst eens te meer op de belangrijke rol van de gedecentraliseerde agentschappen onder
deze rubriek; verlangt dat aan het Europees Bureau voor de grondrechten voldoende
financiële en personele middelen ter beschikking worden gesteld voor het uitvoeren van
zijn taken, rekening houdend met de aanvullende projecten die in het kader van de
raadpleging van het Bureau met belanghebbende partijen in kaart zijn gebracht; verzoekt
dat aan het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) en de Europese
Arbeidsautoriteit (ELA) passende begrotingsmiddelen ter beschikking worden gesteld,
rekening houdend met het belang van hun mandaat, alsook met de verwachte rol van de
ELA bij het waarborgen van billijke arbeidsmobiliteit in de context van de COVID-19crisis; dringt verder aan op voldoende financiering en personeel, voor bijkomende
belangrijke prioriteiten, voor het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële
samenwerking in strafzaken (Eurojust), het Europees Centrum voor ziektepreventie en
-bestrijding, en het Europees Geneesmiddelenbureau;

41.

besluit gerichte versterkingen toe te passen op het Europees Openbaar Ministerie (EOM),
teneinde het in staat te stellen zonder vertraging van start te gaan en uitvoering te geven
aan zijn mandaat; is van mening dat de aard van het EOM een sterkere waarborg voor
onafhankelijkheid vereist en dat zijn begroting, als onafhankelijke entiteit en niet een met
een agentschap vergelijkbaar lichaam, daarom in rubriek 7 moet worden opgenomen;
benadrukt dat de oprichting van het EOM niet mag leiden tot een reducering van de
capaciteit van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) om goed te
functioneren;

42.

verwerpt het voorstel van de Commissie om verschillende begrotingslijnen voor
sociaalbeleidsdoelstellingen samen te voegen; is van mening dat afzonderlijke
begrotingslijnen, zoals in het verleden het geval was, de nodige transparantie en middelen
voor elk van die belangrijke gebieden beter zullen waarborgen;

43.

besluit begrotingslijn 06 04 01 (Herstelinstrument voor de Europese Unie – periodieke
couponbetaling en aflossing op de vervaldatum) naar hoofdstuk 17 te verplaatsen, omdat
alle financieringskosten van NGEU-gerelateerde uitgaven in aanmerking moeten worden
genomen bovenop de jaarlijkse MFK-maxima;

44.

versterkt rubriek 2b met in totaal +5 894 270 074 EUR aan vastleggingskredieten
bovenop de OB (uitgezonderd proefprojecten en voorbereidende acties), waarvan
6 041 509 293 EUR voor vlaggenschipprogramma’s;

Rubriek 3
45.

wijst erop dat de Raad, in zijn standpunt over het Herstelinstrument voor de Europese
Unie, het niveau van het Fonds voor een rechtvaardige transitie heeft verlaagd ten
opzichte van het Commissievoorstel; geeft uiting aan zijn bezorgdheid dat deze
bezuiniging de inspanningen op het gebied van herstel ernstig zal ondermijnen; herhaalt
dat het Fonds voor een rechtvaardige transitie een cruciale en onontbeerlijke bouwsteen
van de architectuur van de Europese Green Deal is; stelt daarom voor om de
vastleggingskredieten voor dit vlaggenschipprogramma voor 2021 met 500 miljoen EUR
te verhogen;

46.

bepleit, in overeenstemming met de overkoepelende prioriteit om klimaatverandering aan
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te pakken en verlies van biodiversiteit te voorkomen, een aanzienlijke verhoging met
237 miljoen EUR aan vastleggingskredieten voor begrotingslijnen die behoren tot het
LIFE-programma; merkt op dat die verhoging bedoeld is om bij te dragen aan de
verwezenlijking van de hoofddoelstellingen van dit programma, zoals de instandhouding
van natuur en biodiversiteit, de circulaire economie en levenskwaliteit, beperking van en
aanpassing aan klimaatverandering, en de transitie naar schone energie; verwacht van de
Commissie dat zij zorgt voor de noodzakelijke absorptiecapaciteit, zodat deze
aanvullende middelen op een doeltreffende manier kunnen worden benut;
47.

herinnert eraan dat een aantal agrarische sectoren zwaar getroffen is door de uitbraak van
COVID-19, en steunt daarom gerichte versterkingen in begrotingslijnen voor
marktondersteuningsmaatregelen in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds
(ELGF), die de gevolgen van de door die uitbraak veroorzaakte crisis moeten beperken,
met name voor biologische en kleine boeren; verwacht dat het niveau van de kredieten
voor het ELGF in de nota van wijzigingen verder wordt aangepast door rekening te
houden met de bestemmingsontvangsten die naar verwachting in 2021 beschikbaar zullen
zijn, alsmede met andere parameters, zoals de impact van de COVID-uitbraak op
agrarische sectoren;

48.

vindt dat kredieten, en zeker die van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, nooit
gebruikt mogen worden voor steun voor het fokken van stieren die voor stierengevechten
worden gebruikt;

49.

wijst op de bijzonder moeilijke sociaal-economische omstandigheden in de ultraperifere
regio’s van de Unie, die verder zijn verslechterd door de COVID-19-crisis; doet tegen
deze achtergrond het voorstel voor een verhoging van de begrotingslijn voor het POSEIprogramma ten behoeve van de instandhouding van landbouwactiviteiten en de
voorziening van levensmiddelen en landbouwproducten in de ultraperifere gebieden,
waarvoor voldoende middelen moeten worden uitgetrokken; onderstreept verder dat het
belangrijk is om bij het ontwikkelen van Unieprogramma’s en het ter beschikking stellen
van financiële middelen in het meerjarig financieel kader 2021-2027 en het NGEU
rekening te houden met de specifieke kenmerken en problemen van de ultraperifere
regio’s;

50.

versterkt het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij met 19,6 miljoen EUR;
stelt vast dat 2021 een cruciaal jaar zal worden voor de visserijsector, die te maken krijgt
met zowel de uitdagingen van de aanpassing aan de doelstellingen van de Europese Green
Deal als de risico’s die zijn verbonden aan de COVID-19-crisis en de brexit;

51.

benadrukt het belang van toereikende financiële middelen voor de verzameling, het
beheer, het gebruik en de uitwisseling van gegevens in de visserijsector;

52.

wil aanvullende financiële en personele middelen ter beschikking stellen aan het
Europees Milieuagentschap, in de wetenschap dat dit agentschap geacht wordt een grote
rol te gaan spelen bij het ondersteunen van aan de Green Deal gerelateerde acties, in
concreto in de vorm van monitoring van en verslaglegging over de biodiversiteitsstrategie
van de Unie, de circulaire economie, aanpassing aan klimaatverandering en initiatieven
voor nulvervuiling;

53.

versterkt rubriek 3 met in totaal 867 937 490 EUR aan vastleggingskredieten bovenop
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de OB (uitgezonderd proefprojecten en voorbereidende acties), waarvan
739 100 000 EUR voor vlaggenschipprogramma’s;
Rubriek 4
54.

verhoogt de financiering voor de prioriteiten van het Parlement op de gebieden migratie
en grensbeheer, in het bijzonder voor het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer en het
Fonds voor asiel en migratie; beoogt tegelijkertijd de begrotingstransparantie te vergroten
door de specifieke doelstellingen van het fonds tot uiting te brengen in de
begrotingsstructuur, zodat de begrotingsautoriteit scherper toezicht op de uitgaven kan
uitoefenen;

55.

onderstreept dat het van het grootste belang is om te investeren in toereikende financiering
en personele middelen voor alle agentschappen die actief zijn op de gebieden migratie,
asiel en grensbeheer; verzoekt extra personele middelen voor het Europees
Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), zodat het agentschap naar behoren zijn
activiteiten in het veld en op het gebied van opleiding en analyse zal kunnen uitvoeren en
het governancekader zal kunnen implementeren, alsook voor het Agentschap van de
Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied
van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA); verzoekt om extra financiële en personele
middelen voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex);

56.

is zeer bezorgd over het feit dat er nog altijd mensen omkomen op de Middellandse Zee;
is van mening dat er een meer op de lange termijn gerichte benadering van opsporingsen reddingsoperaties nodig is, omdat opsporing en redding niet uitsluitend aan nietoverheidsactoren kunnen worden overgelaten; is van mening dat de Commissie een
wetgevingsvoorstel moet indienen voor de oprichting van een fonds voor opsporing en
redding ter ondersteuning van opsporings- en reddingsacties in het Middellandse
Zeegebied; stelt daarom voor om een nieuwe begrotingslijn voor dit fonds te creëren om
het redden van levens te stimuleren en solidariteit tussen de lidstaten te tonen bij de
uitvoering van opsporings- en reddingsoperaties in overeenstemming met het
internationaal recht en de grondrechten, met inbegrip van het recht op leven en het
beginsel van non-refoulement;

57.

versterkt rubriek 4 met in totaal 710 251 000 EUR aan vastleggingskredieten bovenop de
OB, waarvan 500 251 000 EUR voor vlaggenschipprogramma’s;

Rubriek 5
58.

benadrukt het belang van een progressieve ontwikkeling van het gemeenschappelijk
veiligheids- en defensiebeleid van de Unie; onderstreept het belang van een intensievere
Europese samenwerking op het gebied van defensie, aangezien daarmee niet alleen de
veiligheid van Europa en zijn burgers wordt vergroot, maar ook de kosten worden
verlaagd; roept op tot meer financiering voor het Europees Defensiefonds ter bevordering
van een innovatieve en concurrerende industriële defensiebasis die zal bijdragen tot de
noodzakelijke strategische autonomie van de Unie;

59.

dringt aan op een verhoging van de financiële middelen voor militaire mobiliteit om de
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lidstaten te helpen sneller en doeltreffender op te treden bij mogelijke conflicten; merkt
op dat er voldoende middelen nodig zijn om missies en operaties in het kader van het
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid te ondersteunen, onder meer via
maatregelen zoals de financiering van vervoersinfrastructuur voor tweeërlei gebruik en
de vereenvoudiging van diplomatieke toestemmingen en douanevoorschriften;
60.

herinnert eraan dat gedecentraliseerde agentschappen die actief zijn op het gebied van
veiligheid en rechtshandhaving, met name het Europees Waarnemingscentrum voor drugs
en drugsverslaving (EWDD) en het Agentschap van de Europese Unie voor
samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol), een belangrijke rol spelen
bij het waarborgen van de belangrijke activiteiten op het gebied van de bestrijding van
terrorisme en georganiseerde misdaad, en stelt gerichte verhogingen voor om hen in staat
te stellen hun taken naar behoren uit te voeren;

61.

versterkt rubriek 5 met in totaal 372 320 760 EUR aan vastleggingskredieten bovenop de
OB (uitgezonderd proefprojecten en voorbereidende acties), waarvan 132 829 132 EUR
voor vlaggenschipprogramma’s;

Rubriek 6
62.

benadrukt dat in een tijd waarin externe uitdagingen en internationale politieke kwesties
steeds belangrijker worden en de internationale politiek domineren, de externe dimensie
van de begroting van de Unie naar behoren moet worden gefinancierd en erop voorbereid
moet zijn om onverwijld te reageren op huidige, opkomende en toekomstige uitdagingen;
merkt op dat de uitgaven voor extern beleid vooral betrekking hebben op het nieuwe
instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
(NDICI), waarover de interinstitutionele wetgevingsonderhandelingen nog lopen;

63.

betreurt het dat de door de Commissie voorgestelde nieuwe nomenclatuur voor extern
beleid veel minder gedetailleerd is dan de oude nomenclatuur, resulterend in minder
transparantie, minder voorspelbaarheid, minder verantwoordingsplicht, minder controle,
en een beperkte capaciteit van de begrotingsautoriteit om begrotingskeuzes te maken aan
de hand van politieke prioriteiten; dringt bijgevolg aan op een meer gedifferentieerde
begrotingsstructuur met aparte begrotingslijnen voor de belangrijkste begunstigden en
subregio’s teneinde de duidelijkheid en leesbaarheid van de begroting te verbeteren;
vraagt daarom om een herziening van de nomenclatuur voor het NDICI, aangepast aan
de nieuwe instrumenten en met een grotere mate van gedetailleerdheid;

64.

dringt aan op meer financiering voor alle geografische en thematische programma’s in
het kader van het NDICI, in overeenstemming met zijn standpunt in eerste lezing; herhaalt
zijn standpunt dat de thematische programma’s in het kader van het NDICI moeten
worden versterkt om de Unie in staat te stellen haar sterke rol op deze prioritaire gebieden
te handhaven; onderstreept dat zijn standpunt over de toewijzingen voor het NDICI
volledig strookt met de bedragen die zijn vastgesteld in het standpunt van het Parlement
in eerste lezing over het NDICI;

65.

stelt voor om een specifieke begrotingslijn te creëren voor “de steun aan het politieke
proces in Libië” met als doel bij te dragen aan een vreedzame oplossing van het Libische
conflict;
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66.

wijst op de aanhoudende uitdagingen in het oostelijk en zuidelijk nabuurschap van de
Unie, waarvoor het daarvoor bestemde budget derhalve moet worden verhoogd, en op de
noodzaak om de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse
vluchtelingen in het Nabije Oosten te voorzien van meer financiële middelen om haar
mandaat te vervullen, gezien de groeiende behoeften van de Palestijnse vluchtelingen en
als investering in de stabiliteit en ontwikkeling van de regio; herinnert eraan dat het
belangrijk is om stabiele betrekkingen en intensieve samenwerking tussen de EU en
Afrika te ontwikkelen, en acht het passend om voldoende financiële middelen uit te
trekken voor de ontwikkeling van dit continent, hetgeen onder meer zal bijdragen aan de
bestrijding van de onderliggende oorzaken van migratie;

67.

onderstreept dat de ontwikkelingssamenwerking niet alleen dringend moet worden
opgevoerd op het gebied van gezondheid, kwalitatief hoogstaande, inclusieve
leerprogramma’s op afstand, en aanpassing aan en beperking van de klimaatverandering,
maar ook op het gebied van biodiversiteit, voeding, duurzame landbouw en
voedselzekerheid, aangezien de wereldhonger als gevolg van de COVID-19-crisis alleen
maar zal toenemen; wijst erop dat het in dat verband van cruciaal belang is om
institutionele opbouw en versterking te ondersteunen, evenals het onderwijs, opdat de
geschoolde beroepsbevolking kan groeien; merkt nogmaals op dat het van essentieel
belang is dat het bedrag voor de begrotingsonderdelen mens, planeet, welvaart en
partnerschappen veel hoger is dan het bedrag dat in de ontwerpbegroting wordt
uitgetrokken voor het onderdeel wereldwijde uitdagingen;

68.

onderstreept de noodzaak van een betekenisvolle financiering van de landen van de
Westelijke Balkan met het oog op het toetredingsproces en de talrijke uitdagingen
waarmee de Unie en de kandidaat-lidstaten worden geconfronteerd; acht het van
essentieel belang dat de nieuwe nomenclatuur voor IPA III afzonderlijke begrotingslijnen
voor de Westelijke Balkan en Turkije omvat, gezien het uiterst gevoelige karakter van de
Uniefinanciering voor Turkije;

69.

veroordeelt de voortdurende schendingen door Turkije van het internationaal recht en het
recht van de Unie, en van de beginselen en waarden van de Unie; verlangt dat de
financiering van politieke hervormingen in Turkije uitsluitend wordt besteed aan het
bevorderen van de dialoog en het verlenen van steun aan het maatschappelijk middenveld,
niet-overheidsactoren en contacten tussen mensen, zolang het land geen vooruitgang
boekt op het gebied van democratie, rechtsstaat en mensenrechten; veroordeelt krachtig
de herhaalde provocaties en schendingen van de Griekse en Cypriotische soevereiniteit
door Turkije;

70.

onderstreept, zeker gezien het huidige COVID-19-klimaat en na het onfortuinlijke besluit
van de Europese Raad om de externe pijler van NGEU te schrappen, dat het hoofdstuk
humanitaire hulp moet worden versterkt en dat er waarborgen nodig zijn om de
verdringing van intern of extern gebruik van de reserve voor solidariteit en noodhulp
tegen te gaan; dringt aan op de voortgezette financiering voor het EUvrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp, voor het geval de lopende onderhandelingen
over het programma Europees Solidariteitskorps in een impasse terechtkomen;

71.

dringt, naar aanleiding van de recente zorgwekkende ontwikkelingen in Belarus, aan op
steun van de Unie via de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de hoge
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vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV/VV),
alsook via de benoeming van een nieuwe speciale vertegenwoordiger voor Belarus, ter
ondersteuning van het proces voor een vreedzame machtsoverdracht overeenkomstig een
door de VN of de OVSE geleide dialoog op basis van de bescherming van de
mensenrechten en de wil van het Belarussische volk;
72.

beklemtoont, in het licht van de dreigingen voor de cyberveiligheid en de verspreiding
van nepnieuws, dat de begroting van de Unie beter moet inspelen op die dreigingen op
horizontaal niveau, zowel in het hoofdkwartier als in de Uniedelegaties overal ter wereld;
acht het daarom noodzakelijk de lijnen voor strategische communicatie voor extern
optreden te versterken;

73.

versterkt rubriek 5 met in totaal 698 781 256 EUR aan vastleggingskredieten bovenop de
OB (uitgezonderd proefprojecten en voorbereidende acties), waarvan 583 041 792 EUR
voor vlaggenschipprogramma’s;

Rubriek 7
74.

besluit de bezuinigingen van de Raad op rubriek 7 in dit stadium niet te herstellen;

75.

betreurt het ten zeerste dat de Commissie nog steeds niet heeft gereageerd op het verzoek
van het Parlement om volledige toegang tot contracten en informatie in het kader van het
COVID-19-vaccinatiecontract dat onder ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2020
valt;

Proefprojecten en voorbereidende acties (PP’s en VA’s)
76.

herinnert aan het essentiële belang van proefprojecten en voorbereidende acties (PP en
VA’s) als instrumenten voor het formuleren van politieke prioriteiten en het lanceren van
nieuwe initiatieven die kunnen uitmonden in permanente activiteiten en programma’s van
de Unie; neemt, na een zorgvuldige analyse van alle ingediende voorstellen, een
evenwichtig pakket van PP’s en VA’s aan, dat een afspiegeling vormt van de politieke
prioriteiten van het Parlement; verzoekt de Commissie om met spoed PP’s en VA’s te
implementeren, in nauwe samenwerking met de leden van het Europees Parlement, en
om feedback te geven over de prestaties en de praktische resultaten ervan;

Betalingen
77.

onderstreept de noodzaak om in de begroting voor 2021 voldoende betalingskredieten op
te nemen om rekening te houden met het volume aan nog betaalbaar te stellen
vastleggingen aan het einde van 2020, teneinde de opeenstapeling van onbetaalde
vorderingen uit het MFK 2014-2020 te voorkomen en de vervroegde beschikbaarstelling
van middelen voor uitgaven in verband met de COVID-19-pandemie te financieren;
merkt op dat als gevolg van de vertragingen bij de uitvoering van de
programmeringsperiode 2014-2020 de meeste relevante betalingen in de jaren 2021 en
2022 zullen worden afgewikkeld; wijst op de toegenomen nauwkeurigheid van de
prognoses van de lidstaten en onderstreept dat hier ten volle rekening mee moet worden
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gehouden in de begroting voor 2021; benadrukt daarom dat er een geloofwaardig
betalingsplan voor het volledige MFK 2021-2027 moet worden opgesteld, waarmee in de
eerste jaren wordt voorzien in voldoende betalingen, met de mogelijkheid om ongebruikte
betalingskredieten over te dragen naar de volgende jaren met behulp van speciale
instrumenten die boven de maxima voor betalingen in het kader van het MFK worden
gesteld;
78.

herinnert eraan dat er in de loop van 2020 verschillende wetgevingsmaatregelen zijn
vastgesteld om de absorptie te verbeteren, administratieve lasten te verminderen en de
feitelijke betaling van middelen uit hoofde van diverse programma’s te versnellen
teneinde te zorgen voor kasstroom en liquiditeit in een ernstige economische depressie;
is van oordeel dat er in ernstige mate en op ongerechtvaardigde wijze afbreuk zou worden
gedaan aan deze aanpak indien die niet wordt geschraagd door een voldoende niveau van
betalingskredieten in 2021; wenst daarom dat er in dit kader voldoende middelen worden
gereserveerd in de begroting voor 2021; verbindt zich ertoe om alle stappen te zetten die
nodig zijn om te komen tot een aanpassing van de betalingskredieten tijdens de uitvoering
gedurende het hele jaar 2021;

79.

herhaalt het standpunt van het Parlement van 4 april 2019 over het voorstel voor een
verordening inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van
fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten;
onderstreept het belang van een mechanisme ter bescherming van de begroting van de
Unie wanneer er sprake is van een systemische bedreiging van de in artikel 2 VEU
verankerde waarden en wanneer de financiële belangen van de Unie op het spel staan;
benadrukt dat het Parlement geen akkoord zal aanvaarden over een mechanisme dat de
begroting van de Unie niet beschermt tegen algemene tekortkomingen op het gebied van
de rechtsstaat;

Overige afdelingen
Afdeling I – Europees Parlement
80.

spreekt zijn verbazing en ernstige zorg uit over de door de Commissie voorgestelde
bezuinigingen op de begroting van het Parlement, waarmee wederom gebroken wordt
met de traditie van goede samenwerking tussen beide instellingen; herstelt de in de
raming opgenomen kredieten op grond van een zorgvuldige en verantwoorde analyse van
de behoeften van het Parlement voor 2021, die in het kader van zijn resolutie van 14 mei
2020 met een grote meerderheid van de plenaire vergadering is aangenomen, en past die
kredieten aan om rekening te houden met de oprichting van vijf nieuwe parlementaire
commissies bij herstel van de kredieten; beklemtoont dat het in de loop van 2021 nodig
kan zijn de begroting voor 2021 aan te passen in verband met de ontwikkeling van de
COVID-19-crisis;

81.

neemt kennis van de lopende onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel
kader 2021-2027 en de onzekerheid met betrekking tot het financieringsniveau van de
nieuwe rubriek 7 (Europees openbaar bestuur); wijst erop dat het Parlement de
doelstelling van een personeelsreductie van 5 % heeft behaald en dat de daadwerkelijke
totale reductie 6 % bedroeg; wijst op het feit dat het Parlement er sinds de goedkeuring
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van het Verdrag van Lissabon steeds meer taken heeft bij gekregen; merkt op dat in de
afgelopen zittingsperiode synergieën zijn verwezenlijkt en nieuwe prioriteiten zijn
vastgesteld; wijst erop dat het functioneren van het Parlement afhankelijk is van de
vervulling van zijn politieke, wetgevende en administratieve taken, die een toereikend
personeelsbestand vereisen; maakt zich grote zorgen over de ernstige en structurele
onderbezetting in veel secretariaten van commissies, die in tegenspraak is met de
aanzienlijke toename van hun werklast, en verzoekt het Bureau en de secretaris-generaal
om dringend met oplossingen te komen voor een toereikende personeelsbezetting van
commissiesecretariaten;
82.

onderstreept nogmaals de prioriteiten van het Parlement voor het komende
begrotingsjaar, te weten, gericht gebruik van de begroting van het Parlement voor zijn
kerntaken wetgeven, optreden als een van de takken van de begrotingsautoriteit,
vertegenwoordigen van burgers en controleren van de werkzaamheden van andere
instellingen, alsook toewijzing van middelen aan prioritaire projecten met betrekking tot
contacten met de burgers, groen Parlement dat besparing op hulpbronnen bevordert,
toegankelijk Parlement, met volledige inachtneming van genderaangelegenheden,
beveiliging van gebouwen, cyberbeveiliging en IT-ontwikkeling, en meerjarige
bouwprojecten;

83.

in overeenstemming met de door het Parlement aangenomen ramingen:
a)

is ingenomen met de maatregelen die het Parlement heeft getroffen tegen de
COVID-19-uitbraak, waaronder de invoering van nieuwe tijdelijke
werkmethoden en het opzetten van een COVID-19-testcentrum voor de leden en
het personeel; herhaalt zijn verzoek aan de secretaris-generaal om de financiële
gevolgen van die maatregelen voor de begrotingen van het Parlement voor 2020
en 2021 te evalueren en het resultaat in november 2020 te presenteren aan de
Begrotingscommissie van het Parlement; verzoekt de secretaris-generaal
gedetailleerde richtsnoeren op te stellen voor een betere voorbereiding op
eventuele toekomstige gevallen van overmacht, zodat het Parlement zijn
wetgevende taken kan blijven vervullen ingeval een ordelijke werking niet kan
worden gehandhaafd;

b)

herhaalt zijn verzoek aan het Bureau om een gedetailleerde routekaart op te stellen
voor de verwezenlijking van de ambitieuze milieudoelstellingen en de
vermindering van zijn koolstofvoetafdruk, zoals vastgesteld in het besluit van 16
december 2019 van het Bureau, en om de jaarlijkse evaluatie van de resultaten te
presenteren aan de Begrotingscommissie van het Parlement;

c)

herinnert aan zijn verzoek om de toeslagen voor dienstreizen van geaccrediteerde
medewerkers (APA’s) tussen de drie werklocaties van het Parlement gelijk te
trekken met die van ambtenaren en andere personeelsleden; vraagt opnieuw om
herziening van de Uitvoeringsbepalingen inzake de werkzaamheden van
delegaties en werkbezoeken buiten de Unie, teneinde in dat kader te overwegen
of APA’s, onder bepaalde voorwaarden, leden kunnen vergezellen op officiële
reizen van parlementaire delegaties en op werkbezoeken;

d)

herhaalt zijn verzoek aan het Bureau om te voorzien in volledige flexibiliteit met
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betrekking tot de aanwezigheid van leden tijdens groene weken;
e)

onderstreept dat de Begrotingscommissie van het Parlement, om geïnformeerde
besluiten te kunnen nemen, alle relevante informatie over de begroting voor het
Parlement tijdig en in een leesbaar formaat dient te ontvangen; herhaalt met klem
zijn verzoek om:
- een gedetailleerde analyse en motivering van de kosten en besparingen in
verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, en dat
de precieze cijfers aan de Begrotingscommissie van het Parlement worden
meegedeeld in november 2020;
- een gedetailleerde uitsplitsing van de uitgaven in verband met de oprichting van
de nieuwe “Europa Experience”-centra in 2021, waarbij rekening wordt
gehouden met de mogelijke gevolgen van de uitbraak van COVID-19 voor de
lokale marktverkenningen en de uitrol van “Europa Experience”-ruimten;
- een gedetailleerde uitsplitsing van de uitgaven voor de nieuwe
bezoekersstrategie en de vier jaar durende informatiecampagne, alsmede een
grondige evaluatie van de communicatiecampagne die voor en tijdens de
Europese verkiezingen van 2019 werd gevoerd; is van mening dat eventuele
nieuwe communicatiemaatregelen moeten worden gebaseerd op een objectieve
en feitelijke analyse van die evaluatie;
- een gedetailleerde en grondige analyse van de vertegenwoordigingskosten van
de diplomatieke aanwezigheid buiten de grenzen van de Unie in Indonesië
(Jakarta), Ethiopië (Addis Abeba) en de Verenigde Staten (New York);
- meer gedetailleerde informatie over de uitgaven voor het projectbeheer van de
bouw van de westelijke vleugel van het Konrad Adenauergebouw;
- een overzicht van alle Parlementsgebouwen die nu nog worden gehuurd op de
drie werklocaties en die in 2021 nog zullen worden gebruikt, evenals een
gedetailleerde raming van de energiekosten; dringt in dit verband aan op groene
energiebesparingen;
- een analyse van de impact op de personele middelen van het directoraat-generaal
Vertaling van de eventuele uitrol van een tool die de meertalige parlementaire
debatten automatisch en in realtime transcribeert en vertaalt;
- een transparant besluitvormingsproces ten aanzien van het vastgoedbeleid;

f)

vraagt het Bureau zijn besluit over de toekomst van het Spaakgebouw in Brussel
bekend te maken en een gedetailleerde uitsplitsing van de kosten aan het eind van
de door het Parlement in 2020 gestarte architectuurwedstrijd voor de renovatie of
vervanging van dit gebouw te verstrekken; herinnert eraan dat de begroting voor
2021 posten betreffende de voorbereiding van de werkzaamheden in het
Spaakgebouw bevat;

g)

herinnert aan de aanbevelingen in de resoluties van het Parlement van 26 oktober
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2017, 11 september 2018 en 15 januari 2019 over de bestrijding van seksuele
intimidatie en seksueel misbruik in de Unie en maatregelen ter voorkoming en
bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie; neemt kennis van de
maatregelen die de secretaris-generaal heeft genomen om dergelijke
gebeurtenissen te voorkomen en te bestrijden; verlangt dat de secretaris-generaal
alle beschikbare informatie verstrekt over het programma voor de nabije
toekomst; verzoekt de secretaris-generaal om het Bureau vóór de presentatie van
de ramingen voor 2022 een evaluatie van de nieuwe procedures voor de
bestrijding van intimidatie te verstrekken; is van mening dat personeel en leden
moeten worden aangemoedigd om deel te nemen aan trainingen om het aantal van
dergelijke gebeurtenissen binnen het Parlement tot een minimum te beperken;
h)

herinnert aan het verzoek van het Bureau aan de secretaris-generaal om zo snel
als juridisch mogelijk te zoeken naar manieren om een duurzame financiering van
het vrijwillige pensioenfonds te waarborgen;

i)

wijst op zijn eerdere verzoek aan de secretaris-generaal om te controleren dat
externe contractanten de hoogste arbeidsrechtelijke normen voor schoonmakers
van het Parlement en voor de werknemers in de zelfbedieningsrestaurants in acht
nemen, gezien met name de psychische druk en de arbeidsomstandigheden in
verband met de COVID-19-crisis;

Overige afdelingen (afdelingen IV-X)
84.

wijst erop dat de OB over het algemeen aansluit op de ramingen van de verschillende
instellingen die onder de overige afdelingen van de begroting vallen, en derhalve, enkele
uitzonderingen daargelaten, aansluit op hun financiële eisen; is van mening dat de door
de Raad voorgestelde horizontale en systematische bezuinigingen daarom een funest
effect zouden hebben op de werking van de desbetreffende instellingen en daarmee op de
essentiële bijdrage die deze instellingen leveren aan de werking van de Unie; stelt in dit
verband voor om de niveaus van de OB in vrijwel alle gevallen te herstellen, waaronder
voor de personeelsformaties van het Hof van Justitie, het Europees Economisch en
Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s, de Ombudsman en de Europese Dienst voor
extern optreden; brengt, in overeenstemming met het herenakkoord, geen wijzigingen aan
in de lezing van de Raad met betrekking tot de Raad en de Europese Raad;

85.

is van mening dat het in een beperkt aantal gevallen, en rekening houdend met de
ramingen van de instellingen, noodzakelijk is de begrotingslijnen te verhogen ten
opzichte van de OB; stelt daarom voor:
a)

om voor het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio’s de kredieten voor enkele begrotingslijnen te verhogen ten opzichte van
de OB, teneinde de kredieten te handhaven op een niveau dat overeenkomt met
hun ramingen;

b)

om voor de Europese Dienst voor extern optreden de kredieten voor post 2214
“Strategische communicatiecapaciteit” en post 3001 “Extern personeel en externe
dienstverlening” te verhogen ten opzichte van de OB;
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86.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, samen met de amendementen op het ontwerp van
algemene begroting, te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de overige
instellingen en de betrokken organen, alsmede aan de nationale parlementen.
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13.10.2020
ADVIES VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar
2021 - alle afdelingen
(2020/1998(BUD))
Rapporteur voor advies: Nikos Androulakis

SUGGESTIES
De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie onderstaande
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1.

merkt op dat het begrotingsjaar 2021 het eerste jaar is van het meerjarig financieel kader
(MFK) 2021-2027; merkt voorts op dat de uitgaven voor extern beleid vooral
betrekking hebben op het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en
internationale samenwerking (NDICI), waarover de interinstitutionele
wetgevingsonderhandelingen nog steeds lopen; benadrukt dat deze onderhandelingen zo
spoedig mogelijk moeten worden afgerond met een overeenkomst;

2.

betreurt het dat de door de Commissie voorgestelde nieuwe nomenclatuur voor extern
beleid veel minder gedetailleerd is dan de oude nomenclatuur, wat leidt tot minder
transparantie, minder voorspelbaarheid, minder verantwoordingsplicht, minder controle,
en een beperkte capaciteit van de begrotingsautoriteit om begrotingskeuzes te maken in
overeenstemming met politieke prioriteiten; dringt bijgevolg aan op een meer
gedifferentieerde begrotingsstructuur, met aparte begrotingsonderdelen voor de
belangrijkste begunstigden en subregio’s, teneinde de helderheid en leesbaarheid van de
begroting te verbeteren; merkt op dat de Commissie buitenlandse zaken en de
Commissie ontwikkelingssamenwerking een herziene nomenclatuur hebben voorgesteld
die aangepast is aan de nieuwe instrumenten, maar gedetailleerder is doordat er nieuwe
begrotingsonderdelen worden gecreëerd binnen de uiterst brede geografische en
thematische begrotingslijnen die de Commissie voorstelt; benadrukt dat de herziene
nomenclatuur in beide commissies krachtige steun geniet;

3.

verwerpt de diepgaande bezuinigingen op rubriek 6 in het akkoord van de Europese
Raad over het MFK van 21 juli 2020, waardoor het NDICI in de huidige financiële
programmeringsperiode op een lager niveau komt dan de voorgaande instrumenten, net
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nu het leiderschap van de EU meer dan ooit nodig is; betreurt het besluit van de
Europese Raad om af te zien van de externe pijler van Next Generation EU, namelijk de
door de Commissie voorgestelde verhoging van 10,5 miljard EUR voor het NDICI;
benadrukt dat, nu externe uitdagingen en internationale politieke kwesties steeds
belangrijker worden en de internationale politiek domineren, ervoor moet worden
gezorgd dat de externe dimensie van de begroting van de Unie naar behoren wordt
gefinancierd en erop voorbereid is om onverwijld te reageren op huidige, opkomende en
toekomstige uitdagingen; dringt aan op aanzienlijke verhogingen voor het NDICI als
een van de vlaggenschipprogramma’s van de EU;
4.

dringt aan op meer financiering voor alle geografische en thematische programma’s in
het kader van het NDICI, in overeenstemming met zijn standpunt in eerste lezing;
herhaalt zijn standpunt dat de thematische programma’s in het kader van het NDICI
moeten worden versterkt om de Unie in staat te stellen haar sterke rol op deze prioritaire
gebieden te handhaven; onderstreept dat zijn standpunt over de toewijzingen voor het
NDICI volledig strookt met de bedragen die zijn vastgesteld in het standpunt van het
Parlement in eerste lezing over het NDICI;

5.

dringt met name aan op een ambitieuzere begroting voor het thematisch programma
inzake mensenrechten van het instrument, om het hoofd te bieden aan de toenemende
uitdagingen op het gebied van de mensenrechten in de wereld, die door de COVID-19crisis nog zijn toegenomen; herinnert eraan dat de bescherming en bevordering van de
mensenrechten wereldwijd een kernactiviteit blijft binnen het externe optreden van de
EU; spreekt nogmaals zijn krachtige steun uit voor mensenrechtenverdedigers, met
inbegrip van milieuactivisten, met name degenen die het meest risico lopen, en dringt
aan op voldoende middelen ter ondersteuning van het project “Protect Defenders EU”
om hen meer en beter te beschermen; benadrukt dat er voldoende middelen beschikbaar
moeten zijn voor acties ter bescherming van vervolgde minderheden; onderstreept zijn
steun, ook wat toereikende financiering betreft, voor de speciale gezant van de EU voor
de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de EU, en
voor activiteiten ter bestrijding van antisemitisme en andere vormen van discriminatie;

6.

spreekt nogmaals zijn steun uit voor de financiering van
verkiezingswaarnemingsmissies, met inbegrip van lokale waarnemers, nu de democratie
wereldwijd steeds meer onder druk komt te staan; roept op tot meer financiering voor
verkiezingswaarnemingsmissies en benadrukt dat deze van fundamenteel belang zijn
om verkiezingsfraude en -geweld sterk te ontmoedigen en tegelijkertijd bij te dragen tot
de verbetering van toekomstige verkiezingen, de bevordering van vrede en
ontwikkeling, en de ondersteuning van de democratie;

7.

dringt aan op een verhoging van de begrotingsonderdelen voor behoeften en prioriteiten
op het gebied van buitenlands beleid, crisisrespons en civiele GVDB-noodmaatregelen
om de dramatische gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden;

8.

verwerpt de invoering van een begrotingsonderdeel “buffer voor nieuwe uitdagingen en
prioriteiten”, omdat de Commissie geen substantiële informatie heeft verstrekt over het
beoogde gebruik van de middelen in het kader van dit onderdeel; benadrukt dat een
dergelijke blanco cheque niet verenigbaar is met de beginselen van transparantie en
democratische verantwoordingsplicht, en de prerogatieven van de begrotingsautoriteit
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ondermijnt;
9.

benadrukt de behoefte aan meer middelen voor de landen van het Oostelijk en Zuidelijk
Nabuurschap om de politieke en economische hervormingen en
democratiseringsprocessen te ondersteunen, vooral voor de meest geëngageerde
partners, volgens het beginsel “meer voor meer – minder voor minder”; dringt aan op
meer zichtbaarheid en transparantie van de EU-financiering voor de buurlanden; vraagt
de Commissie erop toe te zien dat de financiering goed wordt aangewend;

10.

is ingenomen met de meer dan 980 miljoen EUR aan financiële steun van de EU voor
de landen van het Oostelijk Partnerschap in het kader van de COVID-19-pandemie om
de onmiddellijke behoeften in de gezondheidssector te helpen lenigen;

11.

roept naar aanleiding van de recente zorgwekkende ontwikkelingen in Belarus op tot de
instelling van een nieuwe speciale vertegenwoordiger voor Belarus, ter ondersteuning
van het proces voor een vreedzame machtsoverdracht overeenkomstig de wil van het
Belarussische volk; benadrukt de grote behoefte aan meer financiële steun voor het
maatschappelijk middenveld, mensenrechtenactivisten, onafhankelijke vakbonden,
onafhankelijke media en niet-gouvernementele organisaties in Belarus, en vraagt
tegelijkertijd alle financiële transfers van de EU naar de huidige regering van Belarus te
bevriezen;

12.

acht het belangrijk het vertrouwen te blijven opbouwen met de landen van het Oostelijk
Partnerschap en met name met de geassocieerde landen; onderstreept het belang van de
bevordering van de grondrechten, de democratie en de rechtsstaat; dringt er daarom op
aan de toewijzingen aan Azerbeidzjan en Belarus te beperken tot steun voor het
maatschappelijk middenveld en niet-overheidsactoren, alsmede voor intermenselijke
contacten;

13.

wijst op de uitdagingen waarmee de landen van het Zuidelijk Nabuurschap worden
geconfronteerd, met name als gevolg van de tumultueuze ontwikkelingen in de regio,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de COVID-19-noodsituatie en het fragiele
veiligheidsklimaat; is van mening dat, met name na de dramatische gebeurtenissen in
Libanon, meer steun moet worden verleend; betreurt dat 25 jaar na het in gang zetten
van het zogeheten proces van Barcelona de totstandbrenging van een ruimte van
gedeelde welvaart, stabiliteit en vrijheid met de mediterrane landen van Noord-Afrika
nog altijd niet is voltooid;

14.

roept op tot meer financiële steun voor de Organisatie van de Verenigde Naties voor
hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten, gezien haar essentiële
rol als unieke verstrekker van vitale diensten voor miljoenen Palestijnse vluchtelingen
en als investering in veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling in de regio;

15.

stelt voor om ter ondersteuning van een vreedzame oplossing van het conflict in Libië
een specifiek begrotingsonderdeel voor “de ondersteuning van het politieke proces in
Libië” in het leven te roepen;

16.

benadrukt het belang van het toetredingsproces van de landen van de Westelijke
Balkan; dringt aan op meer middelen om het engagement van de EU in de regio gestand
te doen, met name in het licht van de COVID-19-pandemie en de economische
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gevolgen daarvan; is ermee ingenomen dat de financiering in het kader van het
instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) meer gericht is op de zogeheten
fundamentele aspecten, met name democratie, de rechtsstaat, de eerbiediging van de
mensenrechten en de grondrechten, goed bestuur en het maatschappelijk middenveld,
alsook intermenselijke contacten;
17.

wijst erop dat de door de Commissie buitenlandse zaken voorgestelde herziene
nomenclatuur voorziet in afzonderlijke begrotingsonderdelen voor de Westelijke Balkan
en Turkije; dringt aan op specifieke begrotingsonderdelen voor Turkije, gezien de zeer
gevoelige aard van de EU-financiering voor Turkije;

18.

onderstreept dat de toewijzing van IPA-middelen afhankelijk moet worden gesteld van
de eerbiediging van de rechtsstaat, de democratie, de mensenrechten, het Europees en
internationaal recht, de soevereine rechten van de lidstaten en het beginsel van goede
betrekkingen tussen buurlanden; onderstreept dat de toewijzingen voor Turkije, als
gevolg van de terugval op al deze gebieden, sterk verlaagd moeten blijven en beperkt
moeten zijn tot fundamentele aspecten; is van oordeel dat de toewijzingen voor Turkije
rechtstreeks beheerd moeten worden door de EU en uitsluitend gericht moeten zijn op
steun voor het maatschappelijk middenveld en intermenselijke contacten, met als doel
de democratische waarden en beginselen, de mensenrechten en de rechtsstaat te
beschermen en te bevorderen; benadrukt dat het tijd is voor een andere aanpak ten
aanzien van Turkije;

19.

onderstreept dat de EU medeverantwoordelijk is voor de bescherming van het
Noordpoolgebied; benadrukt dat er geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling van
een samenhangender EU-Noordpoolbeleid;

20.

herinnert eraan dat verschillende Europese politieke leiders erop hebben gewezen dat
het belangrijk is de betrekkingen van de EU met het Afrikaanse continent aanzienlijk uit
te breiden; wijst daarom op de noodzaak om deze woorden in daden om te zetten en
passende steun uit te trekken om de vele gezamenlijke uitdagingen en kansen op de
korte, middellange en lange termijn aan te gaan die Europa en Afrika tezamen kunnen
aanpakken; benadrukt dat er meer middelen nodig zijn voor de ontwikkeling en
veiligheid van de Sahellanden;

21.

stipt aan dat financieringsinstrumenten, projecten of programma’s moeten worden
beoordeeld in het licht van de Green Deal in het algemeen en de klimaatdoelstellingen
van de Unie in het bijzonder, en dat in die instrumenten, projecten of programma’s
daarmee ten volle rekening moet worden gehouden;

22.

dringt erop aan dat de Europese Investeringsbank over al haar externe uitgaven tijdig en
uitgebreid verslag uitbrengt aan de relevante commissies;

23.

betreurt het lage financieringsniveau voor rubriek 5 en met name voor het Europees
Defensiefonds en voor militaire mobiliteit; roept op tot meer financiering voor het
Europees Defensiefonds om een innovatieve en concurrerende industriële defensiebasis
te bevorderen die zal bijdragen aan de broodnodige strategische autonomie van de EU;

24.

dringt aan op meer financiële middelen voor militaire mobiliteit om de lidstaten te
helpen sneller en doeltreffender op te treden; merkt op dat er voldoende middelen nodig
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zijn om missies en operaties in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en
defensiebeleid te ondersteunen, onder meer via maatregelen zoals de financiering van
vervoersinfrastructuur voor tweeërlei gebruik en de vereenvoudiging van diplomatieke
toestemmingen en douanevoorschriften;
25.

onderstreept het belang van een progressief kader voor het gemeenschappelijk
veiligheids- en defensiebeleid van de EU; onderstreept het belang van een intensievere
Europese samenwerking op het gebied van defensie, aangezien deze niet alleen de
veiligheid van Europa en zijn burgers vergroot, maar ook de kosten verlaagt, wat
betekent dat er meer geld beschikbaar is voor andere dringende kwesties; verzoekt de
Commissie strategische richtsnoeren voor te stellen om de permanente gestructureerde
samenwerking te versterken;

26.

herhaalt zijn eerdere verklaringen over de bedreigingen in verband met cyberbeveiliging
en de verspreiding van nepnieuws; benadrukt in dit verband dat de begroting van de
Unie deze belangrijke uitdagingen beter op horizontaal niveau moet aanpakken en het
hoofd moet bieden, met name op het hoofdkwartier van de EU en in haar delegaties
over de hele wereld; roept op tot verdere en permanente financiering voor strategische
communicatieacties ter bestrijding van desinformatiecampagnes, propaganda en
buitenlandse invloed, met name voor “EU vs Disinfo”, het vlaggenschipproject van de
East StratCom-taskforce van de Europese Dienst voor extern optreden;

27.

herhaalt ervan overtuigd te zijn dat in landen die van specifiek strategisch belang zijn
voor de EU, met name de toetredingslanden en de geassocieerde landen van het
Oostelijk Partnerschap, een nauwere band tot stand moet worden gebracht tussen het
Parlement en de respectieve nationale parlementen, en dringt daarom aan op voldoende
financiering om extra personeel ter versterking van het belangrijke gebied van
parlementaire samenwerking te waarborgen;

28.

verwerpt de bezuinigingen van de Raad op de administratieve begroting van de
Europese Dienst voor extern optreden; verzoekt de rapporteur voor de
Begrotingscommissie om in afdeling X opnieuw de ontwerpbegroting op te nemen voor
alle onderdelen waarop de Raad besparingen heeft doorgevoerd.
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6.10.2020
ADVIES VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
aan de Begrotingscommissie
inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021
(2020/1998(BUD))
Rapporteur voor advies: Charles Goerens

SUGGESTIES
De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1.

is sterk gekant tegen de verlaging door de Europese Raad van de middelen voor het
instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
(NDICI) en betreurt de afwijzing door de Raad van de aanvullende 10,5 miljard EUR
voor het NDICI en 5 miljard EUR voor humanitaire hulp uit NextGenerationEU ten
bate van de respons op de COVID-19-pandemie; beklemtoont dat dit onlogisch en
onaanvaardbaar is in het licht van de pandemie, die met name de kwetsbaarste
bevolkingsgroepen treft en verwoestende gevolgen heeft voor de verwezenlijking van
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s),
waaronder voor de uitbanning van armoede, de beperking van ongelijkheid en de
bestrijding van humanitaire crises en de gestaag verergerende klimaatcrisis, in het kader
waarvan meer steun nodig is voor de wereldwijde tenuitvoerlegging van de
Overeenkomst van Parijs en invulling moet worden gegeven aan de externe dimensie
van de Europese Green Deal; is van oordeel dat bezuinigingen op de begroting die
bedoeld is voor het aanpakken van de bovengenoemde structurele oorzaken van
ongecontroleerde migratie haaks staan op de rol van de Unie als internationale
bevorderaar van stabiliteit en mensenrechten en deze ondermijnen, zeker in een tijd
waarin de lidstaten maar moeilijk overeenstemming kunnen bereiken over een
gemeenschappelijk migratiebeleid;

2.

benadrukt dat er een gedifferentieerde reeks begrotingsonderdelen in het kader van het
NDICI nodig is die voorziet in transparantie, voorspelbaarheid, verantwoordingsplicht
en passende invloed van het Parlement; wijst erop dat de onderhandelingen over het
NDICI nog lopen en dat aanpassingen met betrekking tot onder andere het nieuwe

PE658.989v02-00

NL

30/119

RR\1217280NL.docx

partnerschap tussen de EU en Afrika in het NDICI en de bijbehorende
begrotingsonderdelen moeten terugkomen;
3.

merkt op dat de indicatoren voor menselijke ontwikkeling naar verwachting voor het
eerst sinds 1990 een daling zullen vertonen; wijst erop dat dringend moet worden
geïnvesteerd in sociale inclusie en menselijke ontwikkeling om de verzorging van
sociale basisvoorzieningen, zoals gezondheidszorg, onderwijs (in het bijzonder het
heropenen van scholen en het bieden van leermogelijkheden op afstand), voeding,
voedselzekerheid, water, hygiëne, sanitaire voorzieningen, en sociale bescherming te
ondersteunen en te versterken, met name voor de meest gemarginaliseerde groepen en
met bijzondere aandacht voor vrouwen, kinderen en mensen met een beperking;

4.

onderstreept dat de ontwikkelingssamenwerking niet alleen dringend moet worden
opgevoerd op het gebied van gezondheid, kwalitatief hoogstaande, inclusieve
leerprogramma’s op afstand, en aanpassing aan en beperking van de
klimaatverandering, maar ook op het gebied van biodiversiteit, voeding, duurzame
landbouw en voedselzekerheid, aangezien de wereldhonger als gevolg van de pandemie
alleen maar zal toenemen; wijst erop dat het in dit verband van cruciaal belang is om
institutionele opbouw en versterking te ondersteunen, evenals het onderwijs, opdat de
geschoolde beroepsbevolking kan groeien; merkt nogmaals op dat het absoluut
noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat het bedrag voor de begrotingsonderdelen mens,
planeet, welvaart en partnerschappen hoger is dan het bedrag dat in de
ontwerpbegroting wordt uitgetrokken voor het onderdeel wereldwijde uitdagingen;

5.

spoort aan tot de versterking van gedecentraliseerde samenwerking met lokale
autoriteiten en trilaterale samenwerking, ter ondersteuning van de verwezenlijking van
de SDG’s en het herstel na de COVID-19-pandemie;

6.

merkt op dat het partnerschap tussen de EU en Afrika van geopolitiek belang is en dat
de samenwerking met Afrika een belangrijke rol speelt bij de verwezenlijking van
klimaat- en energiedoelstellingen; benadrukt hoe belangrijk het is om investeringen in te
zetten voor de totstandbrenging van een koolstofvrije economie door hernieuwbare
energiebronnen te ontwikkelen en de uitwisseling van technologie, bijvoorbeeld op het
gebied van zonne-energie of groen gas, te vergemakkelijken, evenals de bijbehorende
infrastructuur en connectiviteit;

7.

stelt vast dat er na de verhoging van de middelen voor humanitaire hulp nog altijd een
enorme kloof overblijft ten opzichte van het definitieve bedrag van 2019; wijst erop dat
de behoeften in verband met pandemieën, rampen, ontheemding en andere zaken niet
zullen afnemen, maar juist toenemen, en dat deze toenemende behoeften een verhoging
van de middelen voor humanitaire vereisen;

8.

benadrukt dat er waarborgen moeten worden ingesteld om de verdringing van intern of
extern gebruik van de reserve voor solidariteit en noodhulp tegen te gaan;

9.

beklemtoont dat er parlementair toezicht moet worden uitgeoefend op de buffer voor
wereldwijde uitdagingen en prioriteiten; benadrukt dat deze buffer alleen onderdeel kan
blijven uitmaken van de jaarlijkse begroting mits de besluiten over de
beschikbaarstelling van middelen bij gedelegeerde handeling worden genomen, ter
financiering van de specifieke geografische en thematische begrotingsonderdelen en het
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specifieke begrotingsonderdeel voor snelle reactie;
10.

onderstreept dat de financiering van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 375/2014 van het Europees Parlement en de
Raad1 moet worden gegarandeerd indien de lopende onderhandelingen over het
Europees Solidariteitskorps in een impasse raken, aangezien vrijwilligers een
belangrijke rol spelen bij de verlening van humanitaire hulp en kunnen bijdragen aan
het vermogen van de Unie om het hoofd te bieden aan aanvullende humanitaire
behoeften in verband met de COVID-19-pandemie.

Verordening (EU) nr. 375/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 tot oprichting van het
Europese vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (“EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp”)
(PB L 122 van 24.4.2014, blz. 1).
1
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25.9.2020
ADVIES VAN DE COMMISSIE ECONOMISCHE EN MONETAIRE ZAKEN
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar
2021
(2020/1998(BUD))
Rapporteur voor advies: Margarida Marques

SUGGESTIES
De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1.

dringt erop aan dat de begroting van de Unie voor 2021 de Europese burgers centraal
plaatst in een rechtvaardige, inclusieve en duurzame herstelstrategie die de gevolgen van
de COVID-19-crisis verzacht, de Europese Green Deal, de digitale agenda, een inclusieve
industriële strategie en de Europese pijler van sociale rechten ten uitvoer legt, en
tegelijkertijd de klimaatverbintenissen van de EU tegen 2030 en de toezegging om
uiterlijk in 2050 koolstofneutraal te zijn in het kader van de Overeenkomst van Parijs en
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN te verwezenlijken;

2.

dringt erop aan dat de begroting van de Unie voor 2021, dat wil zeggen het eerste jaar
van het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027, gezien de gevolgen van de
COVID-19-pandemie een ambitieuze, effectieve en doeltreffende bijdrage levert aan het
herstel van de economie in de Unie; is ingenomen met het akkoord van de Europese Raad
over een nieuw herstelinstrument, NextGenerationEU (NGEU), dat gebaseerd is op
gemeenschappelijke leningen van de Unie, als een belangrijke stap voor de Unie die
afhankelijk is van de noodzakelijke solidariteit om een symmetrische schok het hoofd te
bieden, en dringt aan op snelle goedkeuring ervan; betreurt evenwel de bezuinigingen op
de subsidiecomponent van NGEU, die hebben geleid tot bezuinigingen op
toekomstgerichte programma’s en de annulering van innovatieve programma’s; is
ingenomen met het initiatief van de voorzitter van de Commissie om het Parlement
rechtstreeks bij de onderhandelingen over het herstelplan te betrekken middels activering
van artikel 324 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; dringt aan
op de volledige betrokkenheid van het Europees Parlement, in zijn hoedanigheid van
begrotingsautoriteit, bij het herstelinstrument;

3.

benadrukt het belang van verantwoordingsplicht en transparantie voor organen die

RR\1217280NL.docx

35/119

PE658.989v02-00

NL

financiering van de Unie ontvangen;
4.

dringt erop aan dat een ambitieuzere begroting van de Unie voor 2021 de snelle
uitvoering ondersteunt van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF), die tot doel
heeft de uitdagingen aan te pakken die in het Europees Semester zijn geïdentificeerd en
waarin de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling moeten worden geïntegreerd, en
ook het creëren van banen en de convergentie in de Unie ondersteunt; beklemtoont dat de
RRF vanaf 2021 gericht moet zijn op duurzame groeibevorderende investeringen in
overeenstemming met de Europese pijler van sociale rechten, de Overeenkomst van
Parijs, het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” en de toezegging van de EU om tegen
uiterlijk 2050 over een koolstofneutrale economie te beschikken; is van mening dat de
RRF ook in overeenstemming moet zijn met de geïntegreerde nationale energie- en
klimaatplannen;
herinnert eraan dat de begroting van de Unie ook ondersteuning moet bieden voor
duurzame en sociaal evenwichtige structurele hervormingen die tot meer
concurrentievermogen, veerkracht, convergentie en duurzame, inclusieve en cohesieve
groei leiden, en dringt er in dit verband op aan de eerste betalingen reeds begin 2021 te
verrichten;
dringt hierbij aan op democratisch en parlementair toezicht vooraf om te zorgen voor
institutioneel evenwicht en om de Commissie bevoegdheid te geven voor het monitoren
van de herstel- en veerkrachtplannen, en verlangt in dit verband dat het Europees
Parlement een rol krijgt middels gedelegeerde handelingen, alsook een rol bij de
verificatie achteraf dat de financiële middelen van de faciliteit voor herstel en veerkracht
goed worden besteed, in het belang van de Europese burgers en om ervoor te zorgen dat
een daadwerkelijke Europese meerwaarde wordt gerealiseerd;

5.

is van oordeel dat aanzienlijke technische ondersteuning nodig is voor het versterken van
de administratieve capaciteiten van de lidstaten, teneinde de hervormingen die nodig zijn
voor veerkracht en herstel reeds in 2021 in gang te zetten en te implementeren; verzoekt
de Commissie samen met de lidstaten te werken aan groene begrotingsinstrumenten;

6.

wijst op het symmetrische karakter van de schok als gevolg van de COVID-19-pandemie,
maar benadrukt de asymmetrische impact ervan op de economieën van de lidstaten;
benadrukt dat het belangrijk is bedrijven te ondersteunen die kampen met
solvabiliteitsproblemen als gevolg van COVID-19, weliswaar in overeenstemming met
de toezeggingen van de Unie op sociaal, klimaat- en milieugebied; waarschuwt voor het
risico van verstoringen binnen de interne markt doordat niet alle lidstaten in gelijke mate
in staat zijn financiële steun te verlenen; betreurt het dat de Europese Raad het tijdelijke
instrument voor solvabiliteitssteun heeft ingetrokken; vindt het belangrijk dat bedrijven
die insolvabel dreigen te worden snel steun krijgen in het kader van het huidige meerjarig
financieel kader van de Unie, teneinde bijkomende negatieve gevolgen voor
investeringen en de werkgelegenheid te vermijden;

7.

wijst erop dat het belangrijk is dat de begroting van de Unie voor 2021 waarborgt dat het
programma InvestEU zowel zijn langetermijndoelstelling haalt, middels het creëren van
meer investeringscapaciteit ter ondersteuning van banen, kmo’s, duurzame infrastructuur
en onderzoek, alsook zijn nieuwe kortetermijndoelstelling van het ondersteunen van het
economisch herstel via strategische investeringen; verzoekt de Commissie ervoor te
zorgen dat de bedrijven die een rol spelen in de Europese waardeketen, zoals
onderaannemers, levensvatbaar blijven en mee blijven doen aan de groene en de digitale
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transitie;
8.

is ingenomen met de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de
economie vanwege de huidige COVID-19-pandemie; dringt aan op meer middelen om te
zorgen voor een volledige en snelle uitvoering van het mededingingsbeleid van de Unie;
wijst in dit verband op de specifieke mogelijkheden om overheidssteun toe te kennen aan
alle micro- en kleine ondernemingen, ook indien zij zich reeds op 31 december 2019 in
financieel zwaar weer bevonden, en steunt de toepassing van de tijdelijke kaderregeling
zo lang als nodig gedurende de herstelperiode; moedigt de lidstaten aan ten volle gebruik
te maken van de tijdelijke kaderregeling, ook via het nieuwe herstelinstrument NGEU;
gaat ervan uit dat de Commissie ook voor monitoring moet zorgen van dergelijke, in de
context van de tijdelijke kaderregeling goedgekeurde staatssteun en de gevolgen daarvan
voor de werking van de interne markt; herinnert aan de uiteenlopende capaciteiten van de
lidstaten om dergelijke economische staatssteun te verlenen en aan het feit dat dit leidt tot
marktverstoringen en oneerlijke concurrentievoorwaarden; verzoekt de Commissie
Europese bedrijven te steunen die investeren in nieuwe technologieën, en
gemeenschappelijke minimumnormen vast te stellen om te specificeren dat bedrijven die
financiële steun ontvangen aan milieu-, sociale en governancecriteria moeten voldoen en
fiscale transparantie aan de dag moeten leggen, teneinde te voorkomen dat verschillende
nationale criteria tot verdere discrepanties leiden, en aan moeten tonen hoe de ontvangen
overheidssteun wordt aangewend om hun activiteiten in overeenstemming te brengen met
de klimaat- en milieudoelstellingen van de Unie en de Overeenkomst van Parijs;
herinnert eraan dat er alleen steun mag worden verleend om de verliezen als gevolg van
de COVID-19-pandemie te dekken; dringt erop aan dat bedrijven die in
belastingparadijzen geregistreerd zijn geen toegang krijgen tot staatssteun of financiële
steunpakketten als ze zich er niet toe verbinden hun gedrag te veranderen; verzoekt de
Commissie te zorgen voor een gelijk speelveld ten opzichte van ondernemingen uit derde
landen;

9.

is ingenomen met de Europese Green Deal als één van de voornaamste pijlers voor de
transformatie van de economie van de Unie; dringt aan op toereikende financiering om de
uitdagingen in verband met duurzame ontwikkeling aan te kunnen, onder meer via het
investeringsplan voor een duurzaam Europa; herinnert aan het belang van de overgang
van de economieën van de lidstaten naar de doelstelling van de Unie voor een
klimaatneutrale economie, aan het standpunt van het Parlement om een uitgavenniveau
voor klimaatmainstreaming van 30 % en een uitgavenniveau voor biodiversiteit van 10 %
te bereiken, en aan de toezegging van de Europese Investeringsbank om de financiële
steun voor fossiele brandstoffen vanaf eind 2021 geleidelijk af te schaffen;

10. dringt aan op voldoende middelen voor de bestrijding van belastingontduiking,
belastingontwijking, financiële criminaliteit en witwaspraktijken, en voor de naleving van
het kader voor economische governance; beklemtoont dat de jaarlijkse verliezen voor alle
lidstaten als gevolg van belastingontduiking en -ontwijking naar schatting 750 tot
1 000 miljard EUR bedragen; is in het bijzonder ingenomen met het actieplan van de
Commissie voor een alomvattend beleid van de Unie ter voorkoming van het witwassen
van geld of terrorismefinanciering, dat in 2020 en 2021 ten uitvoer moet worden gelegd
en dat uit zes pijlers bestaat, waaronder één voor toezicht op EU-niveau; is ingenomen
met het actieplan van de Commissie voor billijke en eenvoudige belastingen ter
ondersteuning van het herstel;
11. benadrukt de blijvende noodzaak van meer personeel en financiële middelen voor
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boekhoudkundige entiteiten en belastingautoriteiten, onder meer om de Unie te steunen
bij de bestrijding van belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking; is
ingenomen met de oprichting van het EU-observatorium voor belastingen en financiële
criminaliteit als voorbereidende actie, en met de opname ervan in het actieplan van de
Commissie voor billijke en eenvoudige belastingen ter ondersteuning van het herstel;
dringt aan op de terbeschikkingstelling van voldoende financiële middelen en personeel
aan de desbetreffende programma’s en agentschappen;
12. herinnert eraan dat de invoering van een pakket nieuwe eigen middelen van essentieel
belang is om te kunnen voldoen aan de financiële behoeften voor de ondersteuning van
het herstel en voor andere prioriteiten van de Unie, en dat dit nog altijd de enige manier is
om te bewerkstelligen dat de financiering van de groene en de digitale transitie niet
rechtstreeks op het bordje van de burgers en de toekomstige generaties wordt gelegd;
spoort de lidstaten aan snel tot overeenstemming te komen over een verhoging van de
plafonds voor eigen middelen en dringend wetgevingsvoorstellen goed te keuren om in
nieuwe eigen middelen te voorzien, zoals een deel van de inkomsten van een
gemeenschappelijke geconsolideerde grondslag voor de vennootschapsbelasting, een
belasting op digitale diensten, een belasting op financiële transacties, een heffing op
plastic en een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens; geeft aan dat het
belangrijk is ervoor te zorgen dat Europa op digitaal en industrieel gebied autonoom is;
beklemtoont dat er een bindend tijdschema voor de invoering ervan moet worden
vastgesteld;
13. vindt dat de begroting van de Unie voor 2021 moet bijdragen aan het uitvoeren van
beleidsprioriteiten zoals de voltooiing van de kapitaalmarktenunie, onder meer door het
faciliteren van investeringen in het kader van het herstel na de pandemie;
14. vraagt om voldoende financiële middelen en personeel voor de Europese
toezichthoudende autoriteiten (ETA’s) met het oog op de nieuwe taken en bevoegdheden
die zij hebben gekregen als gevolg van de vaststelling van Verordening (EU) 2019/2175
van het Europees Parlement en de Raad1; wijst erop dat er actief moet worden gewerkt
aan meer transparantie over de werking van de raden van toezichthouders van de
verschillende ETA’s, wat zou bijdragen tot een verbetering van de verantwoordingsplicht
en de governancestructuur; geeft aan dat de ontwikkelingen op de gebieden fintech,
betalingen en niet-bancaire financiële bemiddeling in nieuwe bevoegdheden en taken
voor de ETA’s kunnen resulteren, waarvoor voldoende bijkomende middelen ter
beschikking moeten worden gesteld.

Verordening (EU) 2019/2175 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese
Bankautoriteit), Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit
(Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting
van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), Verordening (EU)
nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices
die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de
prestatie van beleggingsfondsen te meten, en Verordening (EU) 2015/847 betreffende bij geldovermakingen te
voegen informatie (PB L 334 van 27.12.2019, blz. 1).
1
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9.10.2020
ADVIES VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN
aan de Begrotingscommissie
inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021
(COM(2020)0300 – 2020/1998(BUD))
Rapporteur voor advies: Lucia Ďuriš Nicholsonová

SUGGESTIES
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
A.

overwegende dat uit een Eurofound-enquête is gebleken dat de financiële maatregelen
die de regeringen en de sociale partners tijdens de COVID-19-crisis hebben getroffen,
de financiële moeilijkheden hebben verminderd; overwegende dat uit de enquête ook
blijkt dat er veel meer vertrouwen is, zowel in de nationale overheid als in de Unie
onder de respondenten die steun ontvingen; overwegende dat uit de enquête blijkt dat
door de economische gevolgen van de COVID-19-crisis meer gezinnen onder financiële
druk staan dan vóór het begin van de crisis; overwegende dat bijna de helft van alle
respondenten (47 %) aangeeft dat hun gezin moeite heeft om de eindjes aan elkaar te
knopen;

B.

overwegende dat uit een Eurofound-enquête is gebleken dat 13 % van de zelfstandige
respondenten zonder personeel en 8 % van de respondenten die voor een werkgever
werkten, werkloos is geworden sinds het begin van de COVID-19-crisis; overwegende
dat respondenten in de jongste leeftijdsgroep (18-34 jaar) en personen met lager of
middelbaar onderwijs vaker werkloos zijn geworden tijdens de pandemie;

C.

overwegende dat uit Eurofound-onderzoek is gebleken dat de COVID-19-crisis een
ernstig risico inhoudt dat de vooruitgang die is geboekt op het gebied van
gendergelijkheid inzake arbeidsparticipatie, tientallen jaren wordt teruggedraaid, met
name als de activiteit verder wordt belemmerd in sectoren waar vrouwen
oververtegenwoordigd zijn; overwegende dat het nemen van maatregelen zowel een
sociale als een economische noodzaak is; overwegende dat uit Eurofound-onderzoek is
gebleken dat het belangrijk is beleidsmaatregelen te nemen die gendergelijkheid en de
integratie van vrouwen in de arbeidsmarkt kunnen ondersteunen;

D.

overwegende dat de COVID-19-crisis naar verwachting zal leiden tot een economische
en sociale crisis met ernstige gevolgen voor de arbeidsmarkten; overwegende dat uit
eerder Eurofound-onderzoek is gebleken dat gelijksoortige situaties kunnen worden
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aangepakt met maatregelen van de overheid en de sociale partners om werkgelegenheid
te behouden of te creëren of inkomenssteun voor werklozen en mensen buiten de
beroepsbevolking, waarbij in dit verband het belang wordt erkend van gecofinancierde
maatregelen uit Europese fondsen zoals het ESF en het EFG;
1.

benadrukt het feit dat, overeenkomstig artikel 151 VWEU, de Unie en de lidstaten,
rekening houdend met de sociale grondrechten zoals degene die zijn vastgesteld in het
op 18 oktober 1961 in Turijn ondertekende Europees Sociaal Handvest en in het
Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden van 1989, zich
ten doel moeten stellen de werkgelegenheid te bevorderen, de verbetering van de
levens- en arbeidsomstandigheden, een adequate sociale bescherming, de ontwikkeling
van duurzaam hoogwaardig werk en de bestrijding van uitsluiting;

2.

erkent dat de voorgestelde ontwerpbegroting 2021 gebaseerd is op het
Commissievoorstel van 27 mei 2020 over het voorstel voor het Meerjarig Financieel
Kader 2021-2027 (MFK); is verheugd over het noodzakelijke historische herstelplan dat
door de Europese Raad is aangenomen maar betreurt dat het voorstel van de Raad van
21 juli 2020 over het MFK 25 700 miljoen EUR onder dat herziene Commissievoorstel
ligt; benadrukt het feit dat de huidige uitzonderlijke omstandigheden niet kunnen
worden aangepakt met een begroting die is ontworpen voor de gewone gang van zaken
en benadrukt het feit dat een ambitieuzere respons nodig is, in overeenstemming met het
standpunt van het Parlement;

3.

dringt er bij de Unie op aan meer te doen om de sociale cohesie en de opwaartse
convergentie in Europa te vergroten; herinnert eraan dat, vóór de COVID-19-uitbraak,
al meer dan 100 miljoen Europeanen dagelijks kampten met armoede en gebrek en dat
de situatie ten gevolge van de pandemie waarschijnlijk zal verslechteren, met name voor
de kwetsbare sociale groepen; erkent de cruciale rol van de Europese fondsen en
programma’s op sociaal gebied, in het bijzonder het Europees Sociaal Fonds (ESF), het
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), het Europees Fonds voor aanpassing aan de
globalisering (EFG), het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
en het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) in het huidige MFK
2014-2020, en de nog essentiëlere rol die het ESF+ en het EFG zullen spelen in de
komende 7 jaar; dringt er derhalve op aan het ESF+, en met name het FEAD, op
adequate wijze te financieren om de armoede in Europa te bestrijden;

4.

herinnert eraan dat de COVID-19-uitbraak duizenden levens heeft geëist in Europa, en
tot een ongekende crisis heeft geleid met desastreuze gevolgen voor mensen, gezinnen,
werknemers, met name mobiele werknemers, ngo’s en liefdadigheidsorganisaties, en
bedrijven, met name mkb-bedrijven en micro-ondernemingen, met als gevolg dat ook
een antwoord zonder weerga en een effectieve reactie van de Raad en de Commissie is
vereist; wijst erop dat 2021 een kritiek jaar zal zijn voor de Uniebegroting, als het eerste
jaar van het MFK 2021-2027 en het eerste “post-COVID-19” hersteljaar; wijst er met
name op dat alleen een sociale en duurzame begroting die geen groep of sector aan zijn
lot overlaat een impact zal hebben op het herstel na de COVID-19-crisis;

5.

benadrukt dat de Uniebegroting voor 2021 in de eerste plaats gericht moet zijn op het
verzachten van de sociale en werkgelegenheidsgevolgen van de COVID-19-crisis voor
werknemers en het bedrijfsleven en het ondersteunen van het herstel van de lidstaten, en
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tevens moet voortbouwen op de Europese Green Deal en de digitale transformatie; is in
dit verband ingenomen met het feit dat de begroting 2021 zal worden aangevuld met
211 miljard EUR aan subsidies en ongeveer 133 miljard EUR aan leningen in het kader
van de Next Generation EU;
6.

benadrukt dat de Unie en alle lidstaten volledige solidariteit moeten betonen met de
meest behoeftigen en ervoor moeten zorgen dat geen enkel land de COVID-19-uitbraak
in zijn eentje moet bestrijden, inclusief de landen en gebieden overzee en de
ultraperifere gebieden door middel van een speciaal ondersteuningsfonds; gezien, met
name, de resolutie van het Parlement van 17 april 2020 over gecoördineerde EUmaatregelen om de COVID-19-uitbraak en de gevolgen ervan te bestrijden1;

7.

benadrukt dat de herstelinspanningen duurzame groei moeten stimuleren die past in het
kader van de Europese Green Deal, de veerkracht van onze samenlevingen en
hoogwaardige werkgelegenheid, en dat zij vergezeld moeten gaan van een sterke sociale
dimensie om sociale en economische ongelijkheden tegen te gaan en om te voorzien in
de behoeften van degenen die het zwaarst door de crisis getroffen zijn, met name de
Unie en haar landen en gebieden overzee en kwetsbare en kansarme groepen, zoals
personen die in armoede leven, werklozen, ouderen en jongeren, personen met een
handicap, alleenstaande ouders, mobiele werknemers en migranten wier inclusie op en
deelname aan de arbeidsmarkt moet worden bevorderd en gesteund;

8.

erkent dat de meeste sectoren die het zwaarst door de COVID-19-crisis zijn getroffen,
gefeminiseerd zijn, alsmede essentiële sectoren met reeds precaire
arbeidsomstandigheden, en dat tijdens de herstelperiode bijzondere inspanningen
moeten worden geleverd en speciale middelen moeten worden toegewezen om de
arbeidsomstandigheden en de erkenning van deze sectoren te verbeteren;

9.

is verheugd dat er in het Commissievoorstel in 2021 1,5 miljard EUR wordt toegewezen
aan het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) en wijst erop dat het JTF moet
focussen op de behoeften van individuen en op sociaal welzijn en dat het moet leiden tot
sociale duurzaamheid en tot het scheppen van fatsoenlijke en duurzame banen en de
herscholing van werknemers voor moderne banen door te voorzien in passende
opleiding gedurende de hele levensloop en door sociale infrastructuur te creëren zodat
niemand aan zijn lot wordt overgelaten;

10.

is verheugd over de aanstaande samenvoeging van het huidige Europees Sociaal Fonds
(ESF), het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), het Fonds voor Europese hulp aan
de meest behoeftigen (FEAD) en het programma voor werkgelegenheid en sociale
innovatie (EaSI) in het kader van het ESF+, waardoor de synergieën kunnen worden
vergroot en de administratieve rompslomp kan worden verminderd; betreurt dat het
totale bedrag dat is toegewezen aan het ESF+ nog steeds onder het niveau van het MFK
2014-2020 ligt; herinnert eraan dat het ESF+ het belangrijkste financiële instrument zal
zijn om de Europese sociale dimensie te versterken, door de beginselen van de Europese
Pijler van sociale rechten toe te passen, en voor het herstel na COVID-19; verwerpt elke
verlaging van de EFS+-begroting, aangezien het ontbreken van adequate financiële
middelen niet alleen de tenuitvoerlegging en de verwezenlijking van de doelstellingen
van deze begroting in gevaar brengt, maar ook een effectief herstel belemmert; is in dit

1

Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0054.
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verband bezorgd over de ontwerpkredieten die door de Commissie zijn voorgesteld voor
het ESF+ in de ontwerpbegroting 2021 (12 655,1 miljoen EUR in
vastleggingskredieten, 15 374,8 in betalingskredieten) en dringt erop aan dat deze
kredieten aanzienlijk worden verhoogd, met name om langdurige werkloosheid en
werkloosheid onder jongeren en ouderen, kinderarmoede, het risico op armoede en
sociale uitsluiting en discriminatie aan te pakken, om te zorgen voor een intensievere
sociale dialoog en om structurele demografische veranderingen aan te pakken en
iedereen, en met name ouderen, toegang te bieden tot centrale en essentiële diensten
zoals gezondheidszorg, sociale bescherming, mobiliteit, adequate voeding en
behoorlijke huisvesting;
11.

is in dit verband ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een nieuw ReactEU-instrument, dat bedoeld is om het bedrag van de financiering voor het cohesiebeleid
te verhogen, bovenop de bestaande middelen voor 2014-2020 en de voorgestelde
middelen voor de periode 2021-2027; is echter bezorgd over het tijdelijke,
kortetermijnkarakter ervan en over het feit dat het ESF+ alleen niet over voldoende
financiële middelen beschikt voor de rest van de MFK-periode; verzoekt de Commissie
het Parlement en de Raad uiterlijk op 31 maart 2025 een evaluatieverslag over ReactEU voor te leggen dat betrekking heeft op de begrotingsvastleggingen voor de jaren
2020, 2021 en 2022, met inbegrip van informatie over de verwezenlijking van de
doelstellingen van React-EU, de efficiëntie van het gebruik van de middelen ervan, de
soorten gefinancierde acties, de begunstigden en eindontvangers van de financiële
toewijzingen en de Europese toegevoegde waarde ervan met betrekking tot de
ondersteuning van het economisch herstel;

12.

is ingenomen met een aantal nieuwe voorstellen van de Commissie om de sociale
gevolgen van de huidige crisis of toekomstige crises aan te pakken; wijst in dit verband
op de invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van het ESF+ in reactie op
uitzonderlijke omstandigheden; waarschuwt voor het mogelijke risico van een
verzwakking van de verplichtingen inzake thematische concentratie die de belangrijkste
doelstellingen en investeringen van het ESF+ in gevaar zouden brengen, alsook het
goede gebruik en de doeltreffendheid van de in het kader van het ESF+ gedane
investeringen, aangezien de Commissie in uitzonderlijke omstandigheden
uitvoeringshandelingen kan vaststellen om het toepassingsgebied van het ESF+ zelf uit
te breiden en de verplichtingen inzake thematische concentratie af te zwakken;

13.

neemt in dit verband voorts kennis van het voorstel van de Commissie om in het kader
van deze tijdelijke maatregelen regelingen voor werktijdverkorting te financieren;
herinnert er echter aan dat werktijdverkortingsregelingen reeds zullen worden
gefinancierd door het onlangs ingevoerde tijdelijke SURE-instrument, dat een veel
groter volume heeft, en dat de Commissie zich ertoe heeft verplicht spoedig een
permanent instrument in de vorm van een Europese herverzekeringsregeling voor
werkloosheidsuitkeringen in te voeren; benadrukt in dat verband dat het ESF+ reeds
over schaarse middelen beschikt voor zijn oorspronkelijke thematische concentraties,
die in dat geval verder kunnen worden verminderd; herinnert er voorts aan dat
regelingen voor werktijdverkorting veel meer geld vergen; verzoekt de Commissie in
dat verband onverwijld een Europese herverzekeringsregeling voor
werkloosheidsuitkeringen in te voeren;
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14.

benadrukt het belang van het partnerschapsbeginsel, om ervoor te zorgen dat de sociale
partners worden betrokken bij alle fasen van de planning, uitvoering en monitoring van
door de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) gefinancierde projecten; acht
het nodig dat het partnerschapsbeginsel wordt opgenomen in de ESI-fondsen en in
andere relevante EU-fondsen, waaronder de faciliteit voor herstel en veerkracht (RFF)
en React-EU, voor de periode 2021-2027;

15.

benadrukt dat de aanstaande rationalisering gebaseerd moet zijn op bewijs en
effectbeoordeling, en in overeenstemming moet zijn met de agenda voor betere
regelgeving en gerelateerde aanbevelingen van de Europese Rekenkamer; is van mening
dat de rationalisering ook moet helpen om de sociale gevolgen van de COVID-19-crisis
aan te pakken; benadrukt in dat verband dat de activiteiten die op de gebieden
werkgelegenheid en sociale zaken worden uitgevoerd, altijd moeten resulteren in
strategische maatregelen met duidelijk omschreven doelstellingen en streefcijfers, en
dat efficiëntie en doeltreffendheid van de uitgaven even belangrijk zijn als de totale
begrotingsplafonds;

16.

is, in het licht van de verwachte stijging van de vraag ten gevolge van de COVID-19crisis, verheugd over het Commissievoorstel om de jaarlijkse beschikbare financiering
voor het EGF te verhogen tot 386 miljoen EUR vanaf 2021 en is bezorgd dat het
voorstel van de Raad om de financiering te beperken tot 197 miljoen EUR de
belangrijke rol van het EFG om bijstand te verlenen aan werknemers die hun baan
tengevolge van herstructureringsmaatregelen hebben verloren, zou kunnen
ondermijnen;

17.

wijst op de toezegging van de Commissie om middelen uit het EFG beschikbaar te
stellen als antwoord op de gevolgen van de COVID-19-crisis op sociaal en economisch
niveau en wijst erop dat voor uitbreiding van het toepassingsgebied van het EFG tot de
digitale en ecologische transities, voor 2021 voldoende financiële middelen vereist zijn,
die de door de Raad vastgestelde limiet overschrijden;

18.

herinnert eraan dat het EFG de betrokken bedrijven niet ontheft van hun sociale
verantwoordelijkheden, krachtens nationale wetgeving of collectieve
arbeidsovereenkomsten, met name wat hun verplichte bijdrage betreft aan de sociale
plannen voor ontslagen werknemers; dringt aan op een grondige beoordeling van de uit
het EFG gefinancierde maatregelen met als doel het geld op doeltreffende wijze te
gebruiken;

19.

benadrukt dat het in de context van de huidige budgettaire beperkingen en het postCOVID-19-herstel van cruciaal belang zal zijn om optimaal gebruik te maken van de
algemene begroting voor 2021, met inbegrip van toekomstige beleidsmaatregelen
inzake vaardigheden en maatregelen om de arbeidsmarkttransitie te ondersteunen en een
verbeterde afstemming op demografische veranderingen, en de groene en digitale
transities, met name door een betere integratie van kwetsbare en kansarme groepen op
de arbeidsmarkt; herhaalt dat het gebruik van digitale oplossingen op basis van
mensgerichte AI moet worden gezien als een uitgelezen kans om banen te scheppen en
kansarme groepen te integreren op de arbeidsmarkt met volledige inachtneming van hun
grondrechten en arbeidsvoorwaarden, ook in termen van arbeidsveiligheid en -hygiëne,
alsmede de sociale gevolgen ervan;
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20.

dringt erop aan dat met de Unie-programma’s vooral projecten worden ondersteund die
het behoud bevorderen van bestaande banen en de schepping van hoogwaardige banen
met rechten, alsmede stabiele en reguliere loon- en arbeidsvoorwaarden, en die gericht
zijn op de effectieve en doortastende bestrijding van armoede en sociale uitsluiting;

21.

onderstreept voorts het belang van het bestrijden van armoede, inclusief kinderarmoede,
en van het aanpakken van sociale ongelijkheden met betrekking tot jeugdwerkloosheid
en de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt;

22.

is het eens met de prognose van de Commissie dat de bestrijding van kinderarmoede in
de context van het herstel van de COVID-19-uitbraak de komende jaren nog
belangrijker zal worden; benadrukt in dit verband het standpunt zowel van het
Parlement als van de Commissie dat de lidstaten ten minste 5 % van de ESF+-middelen
onder gedeeld beheer moeten toewijzen aan activiteiten in het kader van de Europese
kindergarantie; dringt er daarom, in overeenstemming met het standpunt van het
Parlement over het ESF+, op aan om in het kader van het ESF+ een afzonderlijke
begrotingslijn te creëren voor de Europese kindergarantie met een toewijzing van 3
miljard EUR voor het jaar 2021;

23.

verzoekt de lidstaten en de Commissie van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid een
prioriteit te maken, met name in het kader van het Europees herstel, en ten volle gebruik
te maken van financiële instrumenten zoals de jongerengarantie en Europese
programma's zoals Erasmus +, en passende maatregelen te nemen om de
jeugdwerkloosheid aan te pakken en de inzetbaarheid van jongeren te vergroten;

24.

benadrukt dat de COVID-19-crisis al veel mensen werkloos heeft gemaakt, met name
jongeren, die vaker onzekere banen hebben; is in dit verband ingenomen met de plannen
van de Commissie om de Europese jongerengarantie te versterken en benadrukt dat de
lidstaten voldoende ESF+-middelen moeten blijven investeren in maatregelen ter
ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren en dat zij daarom ten minste 15 %
van hun ESF+-middelen onder gedeeld beheer moeten toewijzen aan gerichte acties en
structurele hervormingen ter ondersteuning van hoogwaardige jeugdwerkgelegenheid;

25.

is er stellig van overtuigd dat genderbewust budgetteren in de algemene begroting 2021
moet worden geïntegreerd om beleidsmaatregelen en activiteiten die de gelijke
participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt bevorderen, beter op elkaar af te stemmen
en te beschikken over uitgebreide systemen voor het monitoren en meten van
begrotingstoewijzingen voor mannen en vrouwen;

26.

benadrukt het belang van begrotingsverantwoordingsplicht en -prioritering bij het
waarborgen van daadwerkelijke kosteneffectiviteit voor de Unieburgers, met inbegrip
van een sterkere nadruk op empirisch onderbouwde, inclusieve beleidsvorming en
bijzondere aandacht voor sociale, regionale en territoriale verschillen en
inkomensverschillen;

27.

benadrukt dat de agentschappen een belangrijke bijdrage leveren bij het aanpakken van
een breed scala aan werkgelegenheids- en sociale vraagstukken, zoals leef- en
arbeidsomstandigheden, mobiliteit, gezondheid en veiligheid, vaardigheden enz., en bij
de verzameling van gegevens, met name door middel van enquêtes; benadrukt dat hun
taken voortdurend evolueren en dat zij daarom over de nodige middelen moeten
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beschikken; roept daarom op tot een grondige beoordeling van de nieuwe en bestaande
taken die aan de agentschappen worden toegewezen en van hun algemene prestaties, om
toereikende en efficiënte begrotingstoewijzingen te verzekeren en ervoor te zorgen dat
zij over de nodige financiële middelen beschikken om de kwalitatieve gegevens te
verzamelen die nodig zijn om deze verplichtingen beter na te komen; dringt er daarom
in het bijzonder op aan de nieuwe Europese Arbeidsautoriteit (ELA) te voorzien van
voldoende personeelsleden en van voldoende financiering;
28.

wijst er in dit verband op dat de middelen die momenteel voor de ELA in 2021 zijn
uitgetrokken, lager zijn dan die welke zijn vastgesteld in het geactualiseerde financieel
memorandum voor het agentschap, waarin voor 2021 was voorzien in 29 miljoen EUR
in plaats van 24 miljoen EUR; is, in het licht van de uitdagingen die uit de COVID-19crisis naar voren zijn gekomen met betrekking tot het waarborgen van eerlijke
arbeidsmobiliteit, met name voor gedetacheerde en seizoensarbeiders en om zwartwerk
te bestrijden, van mening dat de begroting voor de ELA moet worden opgetrokken tot
ten minste het oorspronkelijk geplande bedrag;

29.

roept op tot de oprichting van een internationaal forum waar nationale beleidsmakers
van gedachten kunnen wisselen over praktijken en ervaringen in verband met steun voor
werkgevers en werknemers die worden getroffen door economische en
arbeidsmarktcrises, waarbij informatie over acties op dit gebied te vinden is in de
European Restructuring Monitor van Eurofound (steuninstrumenten en juridische
databanken) en gebruik kan worden gemaakt van de expertise die is opgebouwd bij
eerdere, soortgelijke acties (bijvoorbeeld de door Eurofound georganiseerde Regional
Industrial Policy Seminars in het kader van het proefproject “De toekomst van de
Europese verwerkende industrie” of de nationale seminars van DG EMPL over het
anticiperen op en in goede banen leiden van herstructureringen (A.R.E.N.A.S.)), met
tenuitvoerlegging door een samenwerkingsverband van diverse EU-instanties
(bijvoorbeeld DG EMPL, Eurofound, Cedefop);

30.

herinnert aan de toezegging van de Commissie om de herziening van de richtlijn
biologische agentia (BAD) en mogelijk andere wetgeving inzake gezondheid en
veiligheid op het werk snel te beoordelen in het licht van de COVID-19-crisis, en haar
werkzaamheden met betrekking tot het nieuwe strategisch EU-kader voor gezondheid
en veiligheid op het werk te versnellen; dringt er in dit verband op aan passende
middelen toe te wijzen aan de verantwoordelijke eenheid in DG EMPL om deze
toezegging na te komen;

31.

maakt zich zorgen over het voorstel van de Commissie om diverse begrotingslijnen in
verband met de doelstellingen van het sociaal beleid, met name de lijnen ter
ondersteuning van Voorlichtings- en opleidingsmaatregelen ten behoeve van
werknemersorganisaties, Voorlichting, raadpleging en participatie van de
vertegenwoordigers van ondernemingen en Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog,
samen te voegen tot één begrotingsonderdeel: “07 20 04 06 — Specifieke
bevoegdheden op het gebied van sociaal beleid, met inbegrip van de sociale dialoog”; is
van mening dat afzonderlijke begrotingslijnen, zoals in het verleden het geval was, de
nodige transparantie en middelen voor elk van deze belangrijke gebieden zouden
waarborgen;
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32.

herhaalt dat proefprojecten (PP's) en voorbereidende acties (VA's) uiterst waardevolle
instrumenten zijn, mits zorgvuldig voorbereid, om nieuwe activiteiten en
beleidsmaatregelen op het gebied van werkgelegenheid en sociale inclusie te initiëren
en dat meerdere ideeën van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken in het
verleden met succes als PP of VA zijn uitgevoerd; herinnert eraan dat deze instrumenten
gericht moeten zijn op het bevorderen van innovatieve ideeën die aansluiten bij de
behoeften van de huidige crisis en het toekomstige beleid;

33.

is echter bezorgd over de geringe objectiviteit van de voorafgaande beoordelingen van
de Commissie, die aanzienlijke gevolgen hebben voor de goedkeuring ervan in het
Parlement, en benadrukt dat het belangrijk is dat de Commissie bij de beoordeling van
PP/VA’s een transparante aanpak volgt;

34.

dringt er bovendien op aan dat de uitvoering van de PP/VA’s transparant is en in
overeenstemming met de vastgestelde doelstellingen en aanbevelingen; verzoekt de
Commissie om redenen van efficiëntie voorrang te geven aan de uitvoering van deze
projecten en acties via Unie-agentschappen wanneer zij in hun expertisegebieden vallen;

35.

benadrukt dat het belangrijk is de overzeese gebieden en landen in de begroting op te
nemen; dringt er bij de Commissie op aan maatregelen te nemen en financiering te
verstrekken om de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de overzeese gebieden en
landen aan te pakken.
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10.9.2020
ADVIES VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN
VOEDSELVEILIGHEID
aan de Begrotingscommissie
inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - alle
afdelingen
(2020/1998(BUD))
Rapporteur voor advies: Pascal Canfin

SUGGESTIES
De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1.

herinnert eraan dat de begroting van de Unie voor 2021 de eerste is die onder het
meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027 valt; benadrukt dat de
bedragen die aan de begroting voor 2021 worden toegewezen, moeten beantwoorden
aan de verwachtingen van de burgers van de Unie in het Europa na de COVID-19epidemie, om zo een krachtig economisch herstel te bevorderen en de volksgezondheid
te verbeteren, en moeten worden afgestemd op het Akkoord van Parijs en op de
doelstellingen van de Green Deal, met name om uiterlijk tegen 2050 klimaatneutraliteit
te bereiken, waarbij de lidstaten die het meest te lijden hebben gehad, moeten worden
gesteund; verzoekt de Commissie de begroting van de Unie voor 2021 te beoordelen in
het licht van de in deze paragraaf genoemde standpunten en de nodige correcties aan te
brengen indien deze standpunten niet in de begroting worden weerspiegeld;

2.

is ingenomen met het feit dat het instrument voor solvabiliteitssteun zal zorgen voor een
gelijker speelveld in de interne markt, en met de bepaling waarin is vastgelegd dat
begunstigden van financiële steun aangemoedigd worden om een groen transitieplan
vast te stellen in overeenstemming met de doelstellingen van de Green Deal; is van
mening dat deze bepaling bindend moet zijn, en gekoppeld moet worden aan duidelijke
en transparante klimaatdoelstellingen;

3.

is van mening dat het streven van de Unie naar mondiaal leiderschap op het gebied van
klimaat ook tot uiting moet komen op de begroting; benadrukt dat alles in het werk
moet worden gesteld om ervoor te zorgen dat de algemene doelstellingen inzake
klimaatmainstreaming en biodiversiteit zo snel mogelijk wordt gehaald; herhaalt het
standpunt van het Parlement dat 10 % van de Uniebegroting toegewezen moet worden
aan uitgaven op het gebied van biodiversiteit, alsmede het standpunt van de Commissie
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milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid dat 40 % van de Uniebegroting
moet worden toegewezen aan uitgaven op klimaatgebied; staat op het standpunt dat
uitgaven in verband met klimaat en biodiversiteit moeten worden gemonitord met een
methodologie die grondiger, transparanter en omvattender is; is van mening dat de
taxonomieverordening het juiste kader biedt om die methodologie te actualiseren;
4.

benadrukt dat investeringen in de groene transitie moeten worden versneld om de
voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor langetermijngroei in Europa en om de
Europese economie bestendig te maken tegen toekomstige schokken;

5.

wijst erop dat er op de begroting van de Unie voor 2021 voldoende middelen moeten
worden uitgetrokken voor de verwezenlijking van de VN-doelstellingen inzake
duurzame ontwikkeling;

6

is met name bezorgd over het feit dat de bijdrage van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB) aan uitgaven ten behoeve van het klimaat en de biodiversiteit
zwaar overschat is, zoals de Rekenkamer heeft opgemerkt; neemt kennis van het feit dat
de Rekenkamer in Speciaal Verslag 13/2020 concludeert dat het GLB 2014-2020 niet
heeft bijgedragen aan het voorkomen van verder biodiversiteitsverlies; benadrukt in dit
verband dat een einde moet worden gemaakt aan alle schadelijke landbouwsubsidies;

7.

verzoekt de Commissie om vanaf 2021 groene budgetteringsinstrumenten toe te passen;
onderstreept in dat verband dat het belangrijk is de begroting doeltreffend te toetsen aan
de doelstellingen inzake klimaat en biodiversiteit, dat het “berokken geen schade”beginsel wordt toegepast en dat er doeltreffende corrigerende maatregelen worden
getroffen;

8.

benadrukt dat er voldoende middelen moeten worden vrijgemaakt om het
biodiversiteitsverlies en de aantasting van het milieu tegen te gaan en om de
doelstellingen van de nieuwe biodiversiteitsstrategie voor 2030 te verwezenlijken;
benadrukt het belang van het toewijzen van voldoende middelen aan het LIFEprogramma; herinnert eraan dat de One Health-benadering een voorwaarde is voor het
waarborgen van een veerkrachtig en sterk gezondheidszorgstelsel, te meer gezien de
verspreiding van zoönosen als COVID-19; herinnert eraan dat het excessieve gebruik
van antibiotica in dieren en mensen een van de belangrijkste bedreigingen is van de
volksgezondheid in de EU;

9.

dringt aan op meer steun voor het Life+-programma, met inbegrip van specifieke
budgetten voor biodiversiteit en het beheer van het Natura 2000-netwerk, waarbij moet
worden gezorgd voor een eerlijke verdeling van de financiering over de lidstaten; roept
voorts op tot steun voor de beoordeling van de ecologische en fytosanitaire gezondheid
van bossen en voor het herstel van bossen, in het bijzonder herbebossing met inheemse
soorten, met name in landen die het zwaarst door bosbranden zijn getroffen;

10.

benadrukt dat er voldoende middelen moeten worden toegewezen aan het
Uniemechanisme voor civiele bescherming, om bij te dragen aan de aanpak van
noodsituaties op het gebied van volksgezondheid, bosbranden, overstromingen,
aardbevingen en andere natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen, waarvan
de gevolgen naar verwachting nog erger zullen worden door de klimaatverandering;
benadrukt dat de COVID-19-epidemie de zwakke plekken van het huidige wettelijke
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kader heeft blootgelegd en dat er naar aanleiding daarvan een flexibeler, sneller en beter
gecoördineerd mechanisme voor civiele bescherming moet komen;
11.

benadrukt dat de begroting van de Unie voor 2021 toereikende middelen moet omvatten
voor de ontwikkeling van capaciteit om te reageren op pandemieën, teneinde de
bescherming van de Europese burgers te waarborgen en de fundamenten te leggen voor
een krachtiger Uniebeleid op gezondheidsgebied, dat moet uitmonden in de oprichting
van een Europese Gezondheidsunie; benadrukt dat er voldoende middelen moeten
worden toegewezen voor met name strategisch materiaal zoals vaccins, behandelingen
en medische apparatuur en de tenuitvoerlegging van een nog te bepalen Farmaceutische
Strategie voor Europa, om grensoverschrijdende mobiliteit van patiënten en medische
deskundigen te faciliteren, en de investeringen in medisch onderzoek te verhogen;
benadrukt dat er voldoende middelen moeten worden toegewezen aan het EU4Healthprogramma; is van mening dat met ingang van 2021 voldoende kredieten op de
begroting moeten worden opgenomen voor het versterken van de bevoegdheden van het
Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), zoals voorzien in het
nieuwe MFK, en dat tevens de bevoegdheden en de begrotingsmiddelen van het
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) moeten worden uitgebreid; wijst erop dat
efficiënte gezamenlijke aanbesteding van overheidsopdrachten kan leiden tot
aanzienlijke besparingen op de begrotingen van de Unie en van haar lidstaten;

12.

benadrukt dat het absoluut noodzakelijk is dat de Uniebegroting over voldoende
middelen beschikt om te kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen met betrekking tot
de totstandbrenging van een duurzaam herstel en een eerlijke transitie naar
klimaatneutraliteit; benadrukt de belangrijke rol die de ontwikkeling van de eigen
middelen in dit verband kan spelen; herinnert aan de oproep van het Parlement om een
nieuw pakket van eigen middelen vast te stellen, onder meer in de vorm van de
opbrengsten van een belasting op plastics en de inkomsten van het
emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS); benadrukt dat de Unie haar pakket van
eigen middelen aanzienlijk moet uitbreiden;

13.

dringt er bij de Commissie op aan te zorgen voor een adequate personeelsbezetting in de
directoraten die verantwoordelijk zijn voor de volledige tenuitvoerlegging van de
biodiversiteitsstrategie, de strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen en de
overgang naar een circulaire en klimaatneutrale economie die uiterlijk in 2050 moet zijn
afgerond; is bezorgd over het feit dat de personeelsbezetting van DG Milieu de
afgelopen jaren aanzienlijk is ingekrompen en dat dit DG slechts goed is voor 1,3 % van
al het Commissie-personeel; is van mening dat een voldoende bezetting met
gekwalificeerd personeel een voorwaarde is voor een succesvolle tenuitvoerlegging en
handhaving van het Uniebeleid;

14.

verwelkomt het EU4Health-programma dat ertoe bijdraagt dat wordt voorzien in de
belangrijke structurele behoeften die aan het licht gekomen zijn tijdens de COVID-19crisis, waarbij actiegebieden zijn vastgesteld als de verbetering van nationale
zorgstelsels, beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen en andere
producten die van belang zijn bij dergelijke crises;

15.

pleit voor een GLB dat de lokale, biologische landbouw van kleinschalige
landbouwbedrijven bevordert, een landbouw die op respectvolle wijze levensmiddelen
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produceert, harmonieert met de natuurlijke omgeving, en die geen schadelijke
pesticiden of chemische kunstmest gebruikt; dringt erop aan de begroting van de Unie te
voorzien van begrotingslijnen en instrumenten voor een beleid dat gericht is op de
minimalisering van de gevolgen van het gebruik van herbiciden, in het bijzonder voor
bestuivers, en om beschermingsmaatregelen en geïntegreerde
landbouwproductiemethoden te bevorderen;
16.

17.

wijst erop dat het belangrijk is dat voldoende financiële middelen en menselijke
hulpbronnen worden toegewezen aan de agentschappen van de Unie die vallen binnen
de bevoegdheid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
(ECHA, ECDC, EEA, EFSA en EMA), zodat zij hun taken kunnen uitvoeren en
adequaat kunnen optreden om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak op te vangen;
benadrukt dat een goede coördinatie tussen de agentschappen onontbeerlijk is om de
doeltreffendheid van hun werkzaamheden te vergroten en een verstandige en efficiënte
besteding van openbare middelen te waarborgen;
dringt bij de Commissie aan op een snelle tenuitvoerlegging van proefprojecten en
voorbereidende acties en benadrukt dat deze instrumenten en de resultaten daarvan
moeten worden geïntegreerd in beleidsacties en -programma’s van de Unie om hun
doelstelling te verwezenlijken.
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6.10.2020
ADVIES VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE
aan de Begrotingscommissie
inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021
(2020/1998(BUD))
Rapporteur voor advies: Cristian-Silviu Buşoi

SUGGESTIES
De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1.

betreurt het akkoord dat de Europese Raad in juli heeft bereikt over het MFK 20212027 met betrekking tot de programma’s die onder de bevoegdheid van ITRE vallen;
benadrukt dat de financiële middelen voor al deze programma’s onder het
oorspronkelijk in 2018 door de Commissie voorgestelde niveau en onder het door het
Europees Parlement noodzakelijk geachte niveau liggen; is er stellig van overtuigd dat
het risico bestaat dat de beleidsdoelstellingen van deze programma’s zonder toereikende
financiering niet kunnen worden verwezenlijkt, wat zou betekenen dat de Unie niet in
staat is haar dubbele doelstelling van een digitale en groene transformatie te bereiken;
benadrukt voorts dat de Unie voldoende financiering moet verstrekken als zij wil dat
onderzoek en innovatie een impact hebben in het kader van belangrijke uitdagingen
zoals het vinden van een vaccin tegen COVID-19, het te boven komen van de crisis in
de gezondheidszorg en de economische crisis, het koolstofarm maken van de economie,
het versnellen van de energietransitie, het innemen van een leiderspositie op het gebied
van nieuwe en innovatieve technologieën, en het ondersteunen van het herstel van
bedrijven (met name kmo’s); herhaalt daarom zijn voornemen om te onderhandelen
over de gerichte financiële versterking van vlaggenschipprogramma’s van de Unie in
het volgende MFK;

2.

is dan ook van mening dat de begroting 2021 ernaar moet streven de volledige
beschikbare marge te gebruiken en alle beschikbare flexibiliteitsinstrumenten moet
inzetten met het oog op de versterking van met name de programma’s van de Unie ter
ondersteuning van een digitale transformatie die ecologisch, energie- en
hulpbronnenefficiënt en duurzaam is, ter ondersteuning van de bestrijding van de
sociale en economische gevolgen van de COVID-19-pandemie en ter ondersteuning van
het snelle herstel van kmo’s in de Unie, die het hardst zijn getroffen door de crisis;
benadrukt dat de begroting 2021 een belangrijke bijdrage moet leveren aan de
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financiering van het investeringsplan voor de Europese Green Deal, dat tot doel heeft
een gunstig kader te creëren voor het faciliteren en stimuleren van de nodige publieke
en private investeringen voor de transitie naar een klimaatneutrale, competitieve en
inclusieve economie;
3.

merkt op dat de gevolgen van de COVID-19-pandemie de chronische zwaktes in de
gezondheidsstelsels hebben verergerd, en is van mening dat hieruit blijkt dat er moet
worden geïnvesteerd in gezondheidsonderzoek zodat het bestaan van gezondheidszorg
als een openbare voorziening voor iedereen wordt gewaarborgd en de levenskwaliteit
van de burgers erop vooruitgaat; is van mening dat er nieuwe benaderingen nodig zijn
voor op de mens gerichte gezondheidszorg; dringt daarom aan op meer steun in de
begroting 2021 voor het waarborgen van de toegankelijkheid van diagnostiek,
therapieën en hoogwaardige openbare gezondheidsdiensten voor iedereen;

4.

wijst met name op het feit dat er extra middelen nodig zijn voor Horizon Europa, het
nieuwe programma Digitaal Europa, CEF-Digital en het ruimtevaartprogramma om de
digitale transformatie van samenlevingen en industrieën te ondersteunen, met inbegrip
van de bij- en omscholing van werknemers en burgers in de Unie, hetgeen van vitaal
belang is voor de toekomstige welvaart van Europa in een moeilijke geopolitieke
context; onderstreept dat de COVID-19-pandemie het toenemende belang van
digitalisering voor de dagelijkse werking van de economie heeft aangetoond en vraagt
daarom dat er voldoende middelen worden toegewezen voor meer connectiviteit, met
investeringen in strategische digitale capaciteiten (kunstmatige intelligentie,
cyberbeveiliging, data- en cloudinfrastructuur en hogesnelheidsnetwerken) voor de
opbouw van een regionale data-economie en duurzame waardeketens;

5.

dringt er bovendien op aan dat er extra middelen nodig zijn om de Europese Green Deal
tot een succes te maken, de klimaatcrisis adequaat aan te pakken en bij te dragen aan de
transitie naar een klimaatneutrale economie en samenleving tegen 2050, in
overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs; merkt op dat hiertoe aanzienlijke
verhogingen nodig zijn voor Horizon Europa, CEF-Energie, het ruimtevaartprogramma
en het Fonds voor een rechtvaardige transitie;

6.

benadrukt dat het concurrentievermogen en de industriële capaciteit van de Unie moeten
worden ondersteund; dringt in dit verband aan op voldoende financiering ter
ondersteuning van kmo’s, micro-ondernemingen en start-ups, die zwaar door de crisis
zijn getroffen; onderstreept daarnaast het belang van programma’s zoals het Europees
Defensiefonds voor de ondersteuning van de strategische autonomie van de Unie;

7.

verzoekt de Commissie met een omvattend en uitvoerig wetgevingsvoorstel te komen
betreffende de tracering, boekhouding en toetsing van klimaat- en
biodiversiteitsmainstreaming, en vraagt dat het Europees Parlement nauw bij de
ontwikkeling van deze methoden wordt betrokken;

8.

herinnert aan de belangrijke rol die de agentschappen van de Unie spelen bij het helpen
verwezenlijken van de door het Europees Parlement en de Raad vastgestelde
beleidsdoelstellingen; dringt daarom aan op voldoende financiering en personeel voor
alle agentschappen, in lijn met hun taken en verantwoordelijkheden; onderstreept met
name de noodzaak van een aanzienlijke versterking van ACER, dat al vele jaren
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ondergefinancierd en onderbemand is, waardoor de werking van ACER en het
vermogen van het agentschap om zijn taken op het gebied van toezicht en
markttransparantie alsook de aanvullende taken die het heeft gekregen krachtens recente
wetgeving, zoals het pakket schone energie, op de helling worden gezet; betreurt dat de
Commissie opnieuw heeft verzuimd dit probleem reeds in haar ontwerpbegroting te
behandelen; brengt in herinnering dat het Europese GNSS-Agentschap vanaf 2021 zal
worden omgevormd tot het Agentschap van de Europese Unie voor het
ruimtevaartprogramma, dat een uitgebreide waaier aan nieuwe taken zal toegewezen
krijgen; verzoekt in dit verband om een gepaste verhoging van de middelen van dit
agentschap; herinnert aan zijn resolutie van 14 mei 2020 over de kwijting aan het
Bureau voor ondersteuning van Berec1, waarin het Parlement verzoekt om een gepaste
verhoging van de aan het Berec-Bureau toegewezen middelen, die van essentieel belang
is omdat Berec momenteel afhankelijk is van externe middelen, hetgeen een risico voor
de bedrijfscontinuïteit met zich meebrengt; verzoekt voorts om een aanpassing van de
personeelsformatie en een gerichte verhoging van de middelen van het Bureau voor
ondersteuning van Berec.

1

Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0099
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SUGGESTIES
De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1.

is verheugd over het feit dat de Commissie een nieuw specifiek programma heeft
voorgesteld ter ondersteuning van de doeltreffende werking van de interne markt, dat zes
eerdere programma’s en talrijke maatregelen uit verschillende beleidsgebieden
samenbrengt; is van mening dat dit nieuwe programma zal bijdragen aan de verbetering
van de werking van de interne markt en het concurrentievermogen van kmo’s om
Europese groei op de geglobaliseerde markt te genereren; roept de Commissie en de
lidstaten dan ook op om voldoende middelen voor het programma beschikbaar te houden,
met name in het kader van het herstelplan en de groene en digitale transitie;

2.

merkt op dat de verantwoordelijkheid van de commissie IMCO in de begrotingsprocedure
betrekking heeft op rubriek 1 - Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid, met
inbegrip van de begrotingsclusters 03 02 Programma voor de interne markt, 03 03 EUfraudebestrijdingsprogramma, en 03 05 Samenwerking op het gebied van douane;

3.

merkt op dat bijna alle sectoren van de Europese economie zwaar getroffen zijn door de
COVID-19-crisis; benadrukt dat de lidstaten de regels van de interne markt moeten
naleven om een succesvol herstel mogelijk te maken; benadrukt dat consumenten weer
vertrouwen in de interne markt zullen krijgen als wordt gegarandeerd dat hun rechten
worden gerespecteerd; benadrukt dat bedrijven, met name kmo’s, moeten worden
ondersteund bij hun groene en digitale transitie en ontwikkeling, en bij hun toegang tot
de interne markt; is van mening dat de binnen rubriek 1 toegewezen kredieten moeten
worden verhoogd om een sterke kern voor financiering van duurzaamheid, innovatie,
strategische infrastructuur en digitale transformatie te creëren, waardoor de interne markt
sterker en veerkrachtiger wordt, ook door te investeren in een energie-efficiënte
economie; beklemtoont in het bijzonder dat synergie-effecten tot stand moeten worden
gebracht tussen het programma voor de interne markt en de volgende generatie van het
EU-herstelplan, teneinde de noodzakelijke investeringen te genereren;

4.

merkt op dat de COVID-19-crisis de afhankelijkheid van de interne markt van de EU van
mondiale toeleveringsketens en fabrikanten aan het licht heeft gebracht, naast de gevaren
van ontoereikende normen inzake productveiligheid; benadrukt derhalve het belang van
een krachtig consumentenbeleid dat consumenten zowel offline als online bescherming
en zekerheid biedt en dat bedrijven vertrouwen geeft om hun goederen en diensten in de
gehele interne markt aan te bieden, en dat zorgt voor markttoezicht en naleving van het
EU-recht; onderstreept het belang van een verdere verdieping van de interne markt door
het effectief wegnemen van belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en
diensten, merkt in dit verband op dat 2021 het eerste jaar van toepassing van het
internemarktprogramma zal zijn en dringt aan op een afzonderlijke verhoging van de
financiering voor de doelstellingen van het MKB en op een aparte en versterkte
begrotingslijn voor markttoezicht; benadrukt ook dat de voltooiing van de digitale
eengemaakte markt een van de belangrijkste begrotingsprioriteiten moet blijven en erkent
het belang van het programma “Digitaal Europa” bij het vormgeven en ondersteunen van
de digitale transformatie van de Europese samenleving en economie, die cruciaal zal zijn
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voor de ontwikkeling van de digitale eengemaakte markt, waarbij de veiligheid van de
Europese consument moet worden gewaarborgd;
5.

merkt op dat grensoverschrijdende infrastructuur de ruggengraat van de interne markt is,
in het bijzonder voor het vrij verkeer van goederen, diensten, bedrijven en burgers over
grenzen heen; is dan ook ingenomen met de hervormde CEF voor investeringen in en de
verdere ontwikkeling van een pan-Europese infrastructuur voor vervoer, en digitale en
energienetwerken; benadrukt ook dat e-overheidsprogramma’s die gericht zijn op de
modernisering van het openbaar bestuur en de digitalisering van overheidsdiensten een
meerwaarde bieden voor iedereen die bij de interne markt betrokken is, met name voor
burgers en bedrijven, en dringt daarom aan op de toewijzing van extra middelen voor de
volledige tenuitvoerlegging van de centrale digitale toegangspoort, die in meerdere
lidstaten mogelijk vertraging oploopt;

6.

steunt de Commissie in haar aanpak om het nieuwe instrument voor
douanecontroleapparatuur en het douaneprogramma te verbeteren en te versterken;
herinnert er echter aan dat de Commissie en de lidstaten reeds vertragingen hebben
opgelopen bij de geplande tenuitvoerlegging van het douanewetboek van de Unie en
betreurt in dit verband het gebrek aan financiële en menselijke middelen in de lidstaten;
benadrukt het belang van een adequate financiering van innovatieve oplossingen en
moderne apparatuur bij douaneactiviteiten, in het belang van een grotere efficiëntie voor
bedrijven in de EU en een gestroomlijnde bescherming van de consument; is in dit
verband verheugd over de verhoging van de kredieten voor begrotingslijn 03 05 01, die
het wegwerken van de vertragingen bij de tenuitvoerlegging van het douaneprogramma
in een stroomversnelling zou kunnen brengen;

7.

beklemtoont dat het beginsel van “Europese meerwaarde” de hoeksteen van alle door de
EU gefinancierde investeringen dient te vormen; wijst erop dat de financiering van de EU
gekoppeld moet zijn aan meetbare resultaten in plaats van aan alleen het meten van de
resultaten, hetgeen de mogelijkheid biedt de afzonderlijke EU-programma’s te
vergelijken en te rangschikken naar doeltreffendheid;

8.

herhaalt dat een doeltreffende besteding en goede controles tot besparingen kunnen
leiden, waarmee andere activiteiten kunnen worden gefinancierd;

9.

benadrukt dat het belangrijk is dat de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer
volledig worden opgevolgd, ter wille van een doeltreffendere begroting en om de
Europese burgers meer waar voor hun geld te bieden; beklemtoont dat de begroting voor
de burgers van de EU transparant en begrijpelijk moet zijn, en prestatiegericht, teneinde
de doeltreffendheid en de productiviteit van publieke instellingen te vergroten;

10.

verzoekt de Commissie steun te verlenen aan de voorstellen voor proefprojecten en
voorbereidende acties die onder de bevoegdheid van IMCO vallen.
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08.10.2020
ADVIES VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar
2021
(2020/1998(BUD))
Rapporteur voor advies: Marian-Jean Marinescu

SUGGESTIES
De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie onderstaande
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
A.

overwegende dat de vervoerssector van de Unie van essentieel belang is voor de
economische, sociale en ecologische ontwikkeling en de duurzaamheid van de Unie
en om de territoriale toegankelijkheid en de connectiviteit van alle regio’s van de
Unie te waarborgen, met bijzondere aandacht voor perifere, rurale, insulaire en
ultraperifere gebieden;

B.

overwegende dat vervoer van essentieel belang is om tegen 2050 klimaatneutraliteit
te bereiken en dat elke significante bijdrage van de vervoerssector aan dit doel
enorme publieke en particuliere sectorspecifieke financiële investeringen op het
niveau van de Unie en op nationaal niveau zal vergen om de overgang naar
duurzame, veilige, slimme, interoperabele en multimodale mobiliteit te versnellen;

C.

overwegende dat vervoer en toerisme behoren tot de sectoren die het zwaarst zijn
getroffen door de recente COVID-19-crisis; overwegende dat vervoer van essentieel
belang is gebleken om de bevolking van de Unie in de crisis van alle noodzakelijke
goederen te voorzien, met inbegrip van medische en sanitaire uitrusting;
overwegende dat het herstel van de sectoren vervoer en toerisme van cruciaal belang
is voor de goede werking van de interne markt van de EU, alsook voor de
connectiviteit en het concurrentievermogen in de EU, onder meer in afgelegen en
dunbevolkte gebieden;

D.

overwegende dat de vervoerssector in 2020 naar schatting een van de grootste
verliezen in reële bruto toegevoegde waarde zal lijden (ongeveer 20 %), waarbij
sommige vervoerswijzen bijzonder kwetsbaar zijn, zoals de luchtvaart, die over het
hele jaar 2020 naar schatting 60 % aan passagiers zal verliezen; overwegende dat
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volgens ramingen het ecosysteem van het toerisme in 2020 de grootste
vermogensverliezen zal lijden (ongeveer 171 miljard EUR, 26,4 % van de totale
verliezen van de ecosystemen) en 22 % van de investeringsbehoeften
vertegenwoordigt;
E.

overwegende dat het van wezenlijk belang is te garanderen dat de Europese burgers
niet het slachtoffer worden van de stijging van de vervoerskosten in verband met de
COVID-19-crisis;

1.

stelt met enige bezorgdheid vast dat de vastleggingskredieten van het
herstelinstrument voor de Europese Unie als bestemmingsontvangsten in de
begroting 2021 211 miljard EUR bedragen en dat op dit bedrag, dat goed is voor
126 % van de gewone vastleggingskredieten in de begroting van de Unie, niet
hetzelfde niveau van parlementaire controle wordt uitgeoefend;

2.

betreurt ten zeerste dat de bijdrage van het herstelinstrument voor de Europese Unie
aan het InvestEU-programma in het volgende MFK aanzienlijk zou worden
verlaagd van 30,3 miljard EUR tot 5,6 miljard EUR, zoals de Europese Raad in juli
heeft overwogen; het voorstel van de Raad om de begroting van het InvestEUprogramma voor 2021 met 551 miljoen EUR te verhogen voor dit
begrotingsonderdeel volstaat dus bijlage niet om de drastische verlaging van de
verwachte bijdrage van 9,645 miljard EUR van het herstelinstrument voor de
Europese Unie aan het InvestEU-programma voor 2021 te compenseren en is
daarmee duidelijk onvoldoende; dringt erop aan dat het nieuwe beleidsterrein
Europese strategische investeringen wordt opgenomen in het InvestEU-programma,
dat belangrijke investeringskansen biedt voor duurzame en veilige
vervoersinfrastructuur, mobiliteitsoplossingen en -hulpmiddelen en voor de inzet
van innovatieve technologieën die bijdragen tot grotere economische, territoriale en
sociale cohesie en de effecten en de meerwaarde van de financiële steun van de EU
zo groot mogelijk maken; herhaalt dat het InvestEU-programma een centraal
element moet zijn bij de ondersteuning van verrichtingen ter bevordering van
innovatief, digitaal en duurzaam toerisme;

3.

[02 03 01] wijst andermaal op de cruciale rol van de Connecting Europe Facility
(CEF) bij het bevorderen van de ontwikkeling van een hoogwaardig trans-Europees
netwerk (TEN-T) dat duurzaam, veilig, multimodaal, interoperabel en onderling
verbonden is op het gebied van de infrastructuur voor vervoer, energie en digitale
diensten, alsook bij het bereiken van de doelstellingen van de Green Deal, het
bevorderen van slimme en duurzame mobiliteit, met inbegrip van een toename van
het vrachtvervoer per spoor en over de binnenwateren; acht het onaanvaardbaar dat
de vastleggingen voor de digitale en de energiecomponent van de CEF drastisch
worden verlaagd en dat de CEF-begroting ten opzichte van het oorspronkelijke
voorstel van het Europees Parlement algemeen wordt verlaagd;
acht het met name onaanvaardbaar dat de vastleggingskredieten voor de CEF
Vervoer 2021-2027 na de Europese Raad van juli nu zelfs lager zullen zijn dan die
van het MFK 2014-2020, en dat het standpunt van de Raad voorziet in een verlaging
met 227,3 miljoen EUR ten opzichte van de ontwerpbegroting voor 2021, wat
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gezien de behoeften van de sector volstrekt onvoldoende zou zijn; dringt er daarom
op aan dat de CEF-begroting in overeenstemming wordt gebracht met het standpunt
van het Europees Parlement over het MFK1; herinnert eraan dat bij de planning van
de uitgaven van de CEF op korte, middellange en lange termijn rekening moet
worden gehouden met een resultaatgerichte aanpak en moet worden gestreefd naar
Europese meerwaarde, onder meer door middel van synergieën tussen sectoren zoals
vervoer, energie, toerisme en digitalisering;
4.

[02 03 01] betreurt ten zeerste de conclusies van de Raad waarover de lidstaten op
21 juli 2020 overeenstemming hebben bereikt en waarin 1,384 miljard EUR uit de
algemene begroting van de CEF vooraf wordt toegewezen aan de voltooiing van
ontbrekende belangrijke grensoverschrijdende spoorwegverbindingen tussen
cohesielanden; herinnert eraan dat de financiering van de CEF gebaseerd is op het
concurrentievermogen van projecten voor de EU-27 en niet uitsluitend voor de
cohesielanden bestemd is, zodat het niet mogelijk is vooraf middelen toe te wijzen
aan een specifiek project van een beperkt aantal lidstaten; verzoekt het Parlement
zijn standpunt te bevestigen en het volledige bedrag van de CEF aan de EU-27 toe
te wijzen;

5.

[02 10 01] neemt kennis van de lichte verhoging van de begroting van het
Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
voor 2021, maar betreurt dat de in het standpunt van de Raad voorziene toewijzing
lager is dan het bedrag dat in de ontwerpbegroting wordt voorgesteld; herhaalt dat
EASA is aangemerkt als een agentschap dat verband houdt met “Europese
strategische investeringen” en dat het in 2018 belangrijke nieuwe kerntaken heeft
gekregen; herinnert aan de sterke prestaties en investeringen van middelen van
EASA in het kader van de “Green Deal” (bijvoorbeeld het programma van EASA
voor een milieukeur) en het sanitair crisisbeheer in 2020, in het kader waarvan het
Protocol voor de bescherming van de gezondheid in de luchtvaart in nauwe
samenwerking met ECDC tot stand werd gebracht met het oog op het herstel van
veilige vluchtuitvoeringen binnen de EU en wereldwijd;
herinnert aan de inspanningen van EASA, met name zijn activiteiten voor een groen
herstel van de luchtvaartsector in de EU, met inbegrip van de vernieuwing van de
vloot van luchtvaartmaatschappijen met vliegtuigen die aan de hoogste eisen inzake
milieucertificering voldoen; herinnert ook aan het belang van het luchtvervoer en de
bijbehorende infrastructuur (zoals luchthavens) voor het waarborgen van de
interoperabiliteit met andere vervoersmiddelen, met name met het spoor, en de
meerwaarde daarvan voor de verbindingen met langeafstandsdiensten en diensten
naar perifere regio’s, gebieden en eilanden; vraagt daarom dat de begroting van het
agentschap voor 2021 wordt verhoogd met 16,45 % ten opzichte van 2020 en dat de
daaropvolgende verhogingen in het volgende MFK worden bevestigd om het EASA
te kunnen versterken, onder meer met het oog op de geleidelijke bevordering van
het initiatief voor één gemeenschappelijk Europees luchtruim;

6.
1

[02 10 02] neemt met voldoening kennis van de aanzienlijke verhoging van de

17,746 miljard EUR voor 2021-2027 in prijzen van 2018 (gemiddeld 2,542 miljard EUR
per jaar).
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begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) voor
2021; vraagt dat de daaropvolgende verhogingen in het volgende MFK worden
bevestigd om het EMSA te versterken;
7.

[02 10 03] betreurt dat de begroting van het Spoorwegbureau van de Europese Unie
(ERA) voor 2021 is verlaagd, terwijl zijn rol van cruciaal belang is voor een
duurzame verschuiving van de weg naar het spoor en vooruitgang bij de
totstandbrenging van één Europese spoorwegruimte; merkt op dat die verlaging des
te betreurenswaardiger is omdat 2021 het Europees Jaar van de spoorwegen zal zijn;
vraagt daarom dat de begroting van het ERA ten minste op het niveau van 2020,
d.w.z. 27,44 miljoen EUR, wordt gehandhaafd en dat de in de ontwerpbegroting
voor de volgende jaren geplande procentuele stijging boven die grens wordt
toegepast; is verheugd dat de Commissie een aanbesteding heeft uitgeschreven voor
een proefproject voor de herinvoering van grensoverschrijdende nachttreinen;
spoort de Commissie ertoe aan de herinvoering van comfortabele Europese
nachttreinen verder te bevorderen als mogelijk en duurzaam alternatief voor
korteafstandsvluchten en langeafstandsreizen per auto;

8.

[05 05 03] betreurt de sterke daling van de bijdrage uit het Cohesiefonds voor de
CEF op het gebied van vervoer (18,9 % minder voor vastleggingskredieten); vraagt
dat de bijdrage weer op het niveau van 2020 wordt gebracht om rekening te houden
met de cruciale rol die het vervoersbeleid en de investeringen van de Unie spelen
bij het bevorderen en versterken van territoriale, sociale en economische cohesie in
de Unie; is van mening dat bij de door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF) gefinancierde vervoersprojecten
voorrang moet worden gegeven aan de ontwikkeling en voltooiing van het kern- en
uitgebreide TEN-T-netwerk;

9.

[09 03 01] benadrukt het belang van de noodzakelijke investeringen voor de
vervoerssector in het kader van het Fonds voor een rechtvaardige transitie om te
zorgen voor een eerlijke, inclusieve en sociaal aanvaardbare transitie naar
klimaatneutraliteit, waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten; benadrukt dat
steun moet worden verleend voor het bij- en omscholen van werknemers en
werkzoekenden in de vervoerssector, productieve en duurzame investeringen in
kleine en middelgrote ondernemingen, en investeringen in slimme en duurzame
mobiliteit, alsmede milieuvriendelijke vervoersinfrastructuur; betreurt echter ten
zeerste de op het MFK en het herstelinstrument voor de Europese Unie
voorgestelde bezuinigingen voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie die de
Raad onlangs heeft goedgekeurd en die gevolgen kunnen hebben voor de
begroting voor 2021;

10.

[13 04 01] betreurt ten zeerste dat het nieuwe voorstel van de Commissie voor het
MFK voorziet in een verlaging met 75 % van de vastleggingen voor militaire
mobiliteit binnen de vervoerspijler, die tot doel heeft tweeërlei gebruik van de
vervoersinfrastructuur mogelijk te maken voor delen van de TEN-T-netwerken met
het oog op betere civiele en militaire mobiliteit; deze verlaging beperkt deze nieuwe
beleidsdoelstelling van de Unie de facto tot louter symbolische acties; dringt erop
aan dat het oorspronkelijke niveau wordt hersteld en dat het niveau van de
vastleggingen voor 2021 dienovereenkomstig wordt vastgesteld;
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11.

[nieuw] betreurt dat de Commissie niet bereid is een specifieke toewijzing en een
specifiek programma voor duurzaam toerisme op Europees niveau tot stand te
brengen, met inbegrip van een begrotingstoewijzing van 300 miljoen EUR, zoals
het Europees Parlement herhaaldelijk en regelmatig heeft gevraagd; herhaalt dat er
een nieuw begrotingsonderdeel moet worden gecreëerd om rekening te houden met
deze sector, die sterk is verbonden met vervoer, zwaar is getroffen door de
COVID-19-crisis en van groot belang is voor de economie, het
concurrentievermogen, de werkgelegenheid en de sociale ontwikkeling van de EU;

12.

wijst er nogmaals op dat het belangrijk is dat er een eenvoudiger, efficiënter stelsel
van eigen middelen komt, dat het aandeel van de op het bni gebaseerde bijdragen
aanzienlijk kan terugdringen en een adequate en resultaatgerichte financiering van
de uitgaven van de Unie kan waarborgen;

13.

wijst er nogmaals op dat Europese partnerschappen een belangrijke rol kunnen
spelen ter verbetering van de prestaties en de veiligheid van de vervoerssector en ter
vermindering van de emissies van het vervoer door middel van technologische
vooruitgang en regels; wijst erop dat EU-financieringsprogramma’s zoals Horizon
Europa een sleutelrol kunnen spelen bij het bevorderen van partnerschappen met
EU-landen, de particuliere sector, stichtingen en andere belanghebbenden; dringt
erop aan dat dergelijke initiatieven, zoals de oprichting van een Europees
partnerschap voor de maritieme sector, adequate financiering ontvangen om tot de
verwezenlijking van deze doelstellingen bij te dragen; betreurt echter ten zeerste de
op het MFK en het herstelinstrument voor de Europese Unie voorgestelde
bezuinigingen voor het onderzoeksprogramma in het kader van Horizon Europa die
de Raad onlangs heeft goedgekeurd en die gevolgen kunnen hebben voor de
begroting voor 2021;

14.

wijst erop dat overheidsinvesteringen in infrastructuur bijzonder gevoelig zijn voor
fraude; onderstreept dat het belangrijk is transparante openbare
aanbestedingsprocedures te waarborgen voor door de EU gefinancierde,
grootschalige vervoersinfrastructuurprojecten;

15.

onderstreept dat vervoer van lage kwaliteit bijdraagt tot ernstige onderinvestering,
regionale verschillen en lacunes op het gebied van inclusie die het
ondernemingsklimaat ongunstig beïnvloeden en de inspanningen op het gebied van
cohesie in gevaar brengen; dringt er daarom op aan dat vooral wordt geïnvesteerd
in gebieden waar de vervoersinfrastructuur zich in een precaire toestand bevindt;
benadrukt dat onderontwikkeling van de infrastructuur vaak wordt veroorzaakt door
een gebrek aan lokale institutionele capaciteit en dat investeringen daarom gepaard
moeten gaan met aanzienlijke technische bijstand en toezicht door de EU;

16.

stelt met bezorgdheid vast dat de middelen ontbreken om de inspanningen op te
voeren voor de voltooiing van het uitgebreide netwerk, dat een fundamentele
sociaal-economische waarde heeft, met name voor de perifere gebieden waar
verbetering van de mobiliteit een van de belangrijkste factoren is om ontvolking en
economische achteruitgang te voorkomen;
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17.

benadrukt dat efficiënter gebruik moet worden gemaakt van de toegewezen
middelen om de sectoren vervoer en toerisme te stimuleren en te ontwikkelen, en
dat de bureaucratie aanzienlijk moet worden teruggedrongen om de kosten en
termijnen van de uitvoering voor het nog steeds onvolledige Europese
infrastructuurnetwerk te beperken.
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30.9.2020
ADVIES VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING
aan de Begrotingscommissie
inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021
(2020/1998(BUD))
Rapporteur voor advies: Andżelika Anna Możdżanowska

SUGGESTIES
De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1.

dringt aan op een sterke en ambitieuze Uniebegroting voor 2021 om de sociaaleconomische gevolgen van de COVID-19-crisis te beperken en het herstel van de Unie
te ondersteunen, de economische, sociale en regionale convergentie, cohesie en
veerkracht te verbeteren, eerlijke, inclusieve en duurzame groei te ondersteunen en
sneller uitvoering te geven aan centrale prioriteiten en doelstellingen van de Unie, zoals
sociale, economische en territoriale cohesie en regionale ontwikkeling,
klimaatmaatregelen, de Europese Green Deal, de Overeenkomst van Parijs, het beginsel
“geen ernstige afbreuk doen”, de rechtvaardige transitie naar een koolstofneutrale
economie in 2050, de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, de Europese pijler
van sociale rechten, de digitale transformatie, innovatie en het beheer van migratie op
basis van solidariteit, samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid; benadrukt dat
de COVID-19-pandemie diverse nieuwe en onverwachte sociaal-economische
uitdagingen heeft gecreëerd die de Unie en haar lidstaten vastberaden moeten
aanpakken, ook door middel van eerlijke en doeltreffende oplossingen op het niveau
van zowel de Unie als de lidstaten;

2

herhaalt zijn standpunt inzake een begroting voor 2021 van 192,1 miljard EUR aan
vastleggingskredieten in lopende prijzen en zijn oproep in verband met omvangrijke
bijkomende kredieten bovenop de voorgestelde bedragen om een respons te bieden op
de sociaal-economische gevolgen van de COVID-19-crisis; betreurt in dit verband het
gebrek aan ambitie en besluitvaardigheid waarvan de Commissie blijk geeft in haar
voorgestelde ontwerpbegroting 2021, die wat vastleggingen betreft een verlaging met
9,8 % ten opzichte van de begroting 2020 inhoudt, alsook een aanzienlijke bezuiniging
op centrale beleidsmaatregelen en programma’s van de Unie, zoals cohesie, regionale
ontwikkeling, landbouw, steun voor kmo’s, gezondheid, onderzoek en innovatie;
onderstreept dat er niet van mag worden uitgegaan dat deze bezuinigingen worden
gecompenseerd door de aanvullingen in het kader van Next Generation EU, en dringt
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aan op een aanzienlijke versterking van bovengenoemde beleidsmaatregelen en
programma’s in de begroting 2021;
3.

herinnert eraan dat cohesie een gedeelde bevoegdheid is van de Unie en de lidstaten en
dat het als voornaamste en efficiënt overheidsinvesteringsbeleid een belangrijke rol zal
spelen bij de beperking van de economische en sociale gevolgen en ook van cruciaal
belang zal zijn voor het traject om te herstellen van de gevolgen van de COVID-19pandemie; benadrukt dat het cohesiebeleid een fundamenteel beleid is dat veel
erkenning krijgt en dat de Unie zoals we die vandaag kennen heeft gevormd, gebaseerd
is op solidariteit en tot doel heeft de resterende economische, sociale en territoriale
verschillen tussen de lidstaten en binnen de Unie en de regio’s te verkleinen en tegelijk
de economische, territoriale en sociale veerkracht te versterken, met het oog op een
harmonieuzere ontwikkeling die ertoe zal bijdragen dat de Unie concurrerend blijft in
de wereld, en benadrukt dat de realisatie van deze doelstellingen alleen mogelijk is met
passende financiering; benadrukt in dat verband dat de programma’s die in het kader
van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) worden beheerd,
ondersteuning bieden voor en in belangrijke mate bijdragen aan duurzame oplossingen
voor eerlijke en inclusieve economische groei, de Europese Green Deal, investeringen
en concurrentievermogen, alsmede hoogwaardige, veilige en zekere arbeids- en
levensomstandigheden van de burgers, met inbegrip van gelijke kansen, sociale
rechtvaardigheid en non-discriminatie; onderstreept het feit dat de ESI-fondsen een
significante rol spelen bij het verwezenlijken van een innovatieve en slimme
economische transformatie en ecologische transitie, naar een energie- en
hulpbronnenefficiënte en klimaatneutrale Unie: benadrukt dat het voor een maximale
benutting van de ESI-fondsen essentieel is dat de autoriteiten van de lidstaten op alle
niveaus onderling nauw samenwerken, in partnerschap met werkgevers, vakbonden,
academici, niet-gouvernementele organisaties en andere belanghebbende partijen;

4.

merkt op dat de begroting voor het jaar 2021 de eerste is van de nieuwe
programmeringsperiode 2021-2027 en dat zij de beginselen en prioriteiten van een
herzien en geheroriënteerd meerjarig financieel kader (MFK) moet weerspiegelen en
doeltreffend en op eerlijke, inclusieve duurzame en veerkrachtige wijze moet bijdragen
tot de beperking van de sociale, economische en gezondheidsgevolgen van de COVID19-pandemie, waarbij rekening moet worden gehouden met de begrotingsregels en beginselen die een onmiddellijke en effectieve uitvoering zullen waarborgen die is
afgestemd op de specifieke behoeften van de regio’s; herinnert er in dit verband aan dat
de nodige regelgeving en follow-updocumenten zo spoedig mogelijk moeten worden
goedgekeurd;

5

benadrukt de noodzaak van verbeterde en gerichte noodmaatregelen om snel en
doeltreffend steun te bieden aan burgers, werknemers, zelfstandigen en sectoren die
zwaarder getroffen zijn door de COVID-19-crisis, teneinde te voorkomen dat er nog
grotere verschillen ontstaan tussen de lidstaten en regio’s; dringt aan op een aanzienlijke
verhoging van de middelen ter bestrijding van sociale en gendergerelateerde
ongelijkheden, armoede en werkloosheid, met bijzondere aandacht voor jongeren en
kwetsbare groepen;

6.

beschouwt de overeenkomst van de Europese Raad over het herstelinstrument voor de
Europese Unie (Next Generation EU) als een belangrijke eerste stap in de richting van
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een eerlijk, inclusief, duurzaam en veerkrachtig herstel van de Unie; betreurt echter de
enorme bezuinigingen die in de uiteindelijke overeenkomst zijn aangebracht in het
onderdeel subsidies van Next Generation EU, die het evenwicht tussen subsidies en
leningen ernstig verstoren en tot enorme bezuinigingen hebben geleid in de aanvullende
middelen voor Horizon Europa, InvestEU, plattelandsontwikkeling (Elfpo), React-EU
en het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF), en hebben geleid tot het schrappen
van de aanvullende middelen voor EU4Health, het instrument voor nabuurschapsbeleid,
ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) en humanitaire hulp, alsook tot
de volledige schrapping van het instrument voor solvabiliteitssteun; benadrukt dat deze
bezuinigingen de inspanningen op het gebied van herstel zwaar zullen ondermijnen;
7.

onderstreept de noodzaak om in de begroting voor het jaar 2021 voldoende
betalingskredieten op te nemen om rekening te houden met het volume aan nog
betaalbaar te stellen vastleggingen aan het einde van 2020, teneinde de opeenstapeling
van onbetaalde vorderingen uit het MFK 2014-2020 te voorkomen en de vervroegde
beschikbaarstelling van middelen voor uitgaven in verband met de COVID-19pandemie te financieren; merkt op dat als gevolg van de vertragingen bij de uitvoering
van de programmeringsperiode 2014-2020 de meeste relevante betalingen in de jaren
2021-2022 zullen worden afgewikkeld; wijst op de toegenomen nauwkeurigheid van de
prognoses van de lidstaten en onderstreept dat hier ten volle rekening mee moet worden
gehouden in de begroting voor het jaar 2021; benadrukt daarom dat er een
geloofwaardig betalingsplan voor het volledige MFK 2021-2027 moet worden
opgesteld, waarmee in de eerste jaren wordt voorzien in voldoende betalingen, met de
mogelijkheid om onbenutte betalingen over te dragen naar de volgende jaren met
behulp van speciale instrumenten die boven de maxima voor betalingen in het kader van
het MFK worden gesteld;

8.

herhaalt dat de herziening van het stelsel van eigen middelen van de Unie en de
invoering van een pakket nieuwe eigen middelen vanaf 1 januari 2021, op basis van een
wettelijk bindend tijdschema, van uiterst groot belang zijn om tegemoet te komen aan
de toegenomen financiële behoeften in verband met de ondersteuning van het herstel en
de verwezenlijking van andere prioriteiten en doelstellingen van de Unie; dringt er bij
de lidstaten op aan snel tot een overeenkomst te komen over een verhoging van de
maxima voor eigen middelen en spoedig over te gaan tot de vaststelling van
wetgevingsvoorstellen waarmee nieuwe eigen middelen worden ingevoerd;

9.

is verheugd over de grotere flexibiliteit en vereenvoudigde programma’s in het kader
van het cohesiebeleid – meer cofinanciering, gebruik van EU-fondsen voor de
bestrijding van crises – die in maart en april 2020 zijn ingevoerd, en is van mening dat
een en ander ook in het MFK 2021-2027 moet worden gehandhaafd als mechanisme dat
zal dienstdoen als waarborg voor de economie van de Unie in turbulente en
onvoorspelbare tijden, zonder afbreuk te doen aan de grondbeginselen en doelstellingen
van het cohesiebeleid en met volledige inachtneming van de toepasselijke regels inzake
het goede beheer van de middelen en de transparantie van hun uitgaven;

10.

neemt kennis van de goedgekeurde herstelmaatregelen en is verheugd over de
maatregelen die eerder al zijn goedgekeurd, zoals de uitbreiding van het EUSolidariteitsfonds tot noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, waarvoor in
2020 bijna 800 miljoen EUR beschikbaar zal zijn, en het Corona Response Investment
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Initiative (CRII en CRII+), dat tot doel heeft 8 miljard EUR aan liquiditeiten te
verstrekken, met als uiteindelijk doel een bedrag aan Europese overheidsinvesteringen
tot 37 miljard EUR, ter ondersteuning van burgers, regio’s en landen die zwaar door de
COVID-19-pandemie zijn getroffen;
11.

erkent dat de wetgevingsresolutie van 17 april 20201 waarin specifieke maatregelen
worden goedgekeurd om uitzonderlijke flexibiliteit te bieden voor het gebruik van de
ESI-fondsen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak, een belangrijke maatregel
was; merkt op dat dit zal leiden tot een snellere uitvoering ervan en dus tot een grotere
behoefte aan betalingskredieten, die in de begroting voor het jaar 2021 moet worden
weerspiegeld; is van mening dat de specifieke maatregelen, die opmerkelijke resultaten
hebben opgeleverd, verder moeten worden gebruikt;

12.

verwelkomt het voorstel van de Commissie om van de lidstaten geen terugbetaling te
eisen van de niet-bestede voorfinanciering die aan het begin van het jaar is betaald,
d.w.z. dat de lidstaten de resterende middelen van de geplande uitgaven niet aan de
Commissie hoeven terug te betalen, aangezien dit negatieve gevolgen zou kunnen
hebben voor de uitvoering van lopende projecten, maar erkent dat dit kan leiden tot een
financieel gat in de begroting voor 2020 (voorfinancieringen vormen de
bestemmingsontvangsten voor de EU-begroting) en bijgevolg kan leiden tot een grotere
behoefte aan betalingskredieten in de begroting voor het jaar 2021; onderstreept dat er
voldoende voorfinanciering nodig is voor de cohesieprogramma’s van het MFK 20142020 op het niveau van 3 % dat voortvloeit uit de geldende wetgevingshandelingen;

13.

benadrukt dat het belangrijk is de genderdimensie te integreren in de EU-begroting, met
inbegrip van het cohesiebeleid, aangezien dit een doeltreffende manier is om de kloof
waaronder vrouwen in onze samenleving nog steeds te lijden hebben te overbruggen,
onder meer wat de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt betreft; dringt aan op de
ontwikkeling van instrumenten voor genderbudgettering op Unieniveau;

14.

is ingenomen met het voorstel tot oprichting van het React-EU-programma waarmee
aanvullende middelen worden vrijgemaakt voor het EFRO en het ESF en voor het
FEAD ter bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-pandemie; dringt erop aan het
programma snel uit te voeren en zo vroeg mogelijk in 2021 van start te gaan met de
betalingen;

15.

roept de lidstaten op om hun ambities en verwachtingen voor de periode na de crisis
duidelijk en doelgericht te delen en hun gezamenlijke rol bij de voorbereiding van een
gecoördineerde EU-aanpak te erkennen, op basis waarvan kwaliteitsvolle en meetbare
resultaten zullen kunnen worden behaald die zullen leiden tot duurzame groei op lange
termijn en tot algemene welvaart;

16.

vraagt om meer rechtstreekse financiering voor Europese steden als belangrijke actoren
voor herstel en het aanpakken van klimaatproblemen.

1

Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0050.
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24.9.2020
ADVIES VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar
2021
(2020/1998(BUD))
Rapporteur voor advies: Petri Sarvamaa

SUGGESTIES
De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1.

betreurt het dat bij het voorgestelde herziene plafond voor de nieuwe rubriek 3 van het
meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027 de belangrijkste
categorieën uitgaven in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in
2021 waarschijnlijk zullen worden verlaagd, namelijk rechtstreekse betalingen,
marktmaatregelen en plattelandsontwikkeling; herinnert aan eerdere resoluties van het
Parlement waarin ervoor werd gepleit om de financiering van het GLB voor de periode
2021-2027, in reële termen, ten minste op het huidige niveau te handhaven; wijst erop
dat een aantal landbouwsectoren hard is getroffen door de COVID-19-uitbraak en dat
mogelijke bezuinigingen zullen leiden tot een verergering van de crisis als gevolg van
die uitbraak, ook in andere sectoren;

2.

betreurt de verlagingen in de GLB-begroting waarin voorzien is in het MFK-voorstel
van de Raad, met name in het licht van de nieuwe eisen die zullen bijdragen aan de
klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen van de Unie, in overeenstemming met de
doelstellingen in de Overeenkomst van Parijs, alsook op het gebied van
voedselzekerheid, economische groei, territoriaal en sociaal evenwicht, gezondheids- en
economische crises, zoals de crisis als gevolg van de COVID-19-uitbraak, en andere
factoren die van invloed zijn op de voedselzekerheid; herinnert eraan dat de middelen in
de GLB-begroting voortdurend verder worden verlaagd en dat er middelen uit de
GLB-begroting zijn overgeheveld naar andere rubrieken;

3.

schaart zich achter de opvatting in de ontwerpbegroting voor 2021 dat het feit dat de
nieuwe hervorming van het GLB pas van toepassing wordt na 2021 er niet toe mag
leiden dat de Europese Green Deal niet wordt uitgevoerd; spreekt de hoop uit dat het
GLB in 2021 weliswaar nog zal worden uitgevoerd volgens de regels voor 2014-2020,
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maar dat de keuzen en maatregelen die uiteindelijk concreet worden uitgevoerd, zullen
leiden tot positievere veranderingen en ons op weg zullen helpen naar een werkelijk
duurzame transitie, onder meer ten behoeve van de landbouwers, de voedselzekerheid
en de toekomst van de landbouw in de Unie;
4.

neemt kennis van de 55 182 miljoen EUR aan vastleggingen en 54 879,9 miljoen EUR
aan landbouwbetalingen; is bezorgd over de forse daling met 7,4 % van de kredieten uit
het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) (3 231 miljoen EUR minder aan
vastleggingen en 3 215 miljoen EUR minder aan betalingen) ten opzichte van de
begroting voor het begrotingsjaar 2020; merkt op dat de kredieten uit het Europees
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden verhoogd tot 15 002,9
miljoen EUR aan vastleggingen (+ 2,1 %) en tot 14 715 miljoen EUR (+ 12,2 %) aan
betalingen ten opzichte van de begroting voor het begrotingsjaar 2020; neemt kennis
van de netto-overheveling van 753,9 miljoen EUR van het ELGF naar het Elfpo;

5.

dringt er bij de Raad op aan de Unie in staat te stellen haar verplichtingen na te komen
door te voorzien in voldoende financiering voor een veilige voedselvoorziening van
hoge kwaliteit, klimaatmaatregelen, milieubescherming en voor het mechanisme voor
een rechtvaardige transitie en het fonds voor een rechtvaardige transitie, waarvan de
landbouwsector aanzienlijk moet profiteren om de doelstellingen van de Europese
Green Deal te halen; benadrukt dat de aanscherping van de duurzaamheidsvereisten
voor landbouwactiviteiten, teneinde bij te dragen aan de verwezenlijking van de
klimaat- en milieudoelstellingen in 2030, grote investeringen van de landbouwers zal
vergen om een daling van de productiviteit en de inkomsten te voorkomen als gevolg
van de hogere kosten, en dat dit niet kan worden gerealiseerd zonder toereikende
financiering uit het GLB;

6.

wijst erop dat de COVID-19-crisis ernstige gevolgen heeft gehad voor tal van bedrijven
in de Unie en het belang van de voedselproductie en -voorziening in de Unie heeft
aangetoond; benadrukt de noodzaak van een betere toegang tot financiering voor de
aanschaf van geavanceerde technologieën in de landbouw; herinnert eraan dat
voedselzekerheid en de duurzaamheid van de voedselketen prioriteiten zijn en dat
daarvoor investeringen en steun aan landbouwers en kleine en middelgrote
ondernemingen (kmo’s) in plattelandsgebieden nodig zijn; wijst daarom op de noodzaak
van een krachtig Elfpo en een snelle benutting van de middelen uit het programma Next
Generation EU in 2021, gezien de dringende noodzaak om de vastleggingen van de
Unie in het kader van dat nieuwe herstelinstrument vervroegd beschikbaar te stellen;

7.

benadrukt dat volgens Advies nr. 5/2020 van de Rekenkamer1 de koppeling tussen
prestaties en financiering in het fonds voor een rechtvaardige transitie relatief zwak is
en dat er een aanzienlijk risico bestaat dat verdere uitgaven zullen worden toegewezen
om de mislukte transitie meermaals te financieren; benadrukt dat een gedegen
behoefteanalyse zou bijdragen tot een betere toewijzing van de financieringsmiddelen
van de Unie en zorgen voor een grotere gerichtheid op de te bereiken doelstellingen;

Advies nr. 5/2020 (uitgebracht krachtens de artikelen 288, lid 4, en 322, lid 1, onder a), VWEU) over de
voorstellen 2020/0006 (COD) van de Commissie van 14 januari 2020 en van 28 mei 2020 voor een verordening
van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het fonds voor een rechtvaardige transitie, te vinden
op: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_05/OP20_05_NL.pdf
1
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8.

neemt kennis van en betreurt het feit dat in het ontwerp van algemene begroting voor
2021 geen melding wordt gemaakt van de bijdrage van diverse instrumenten, waaronder
het GLB, aan de financiering van biodiversiteit; herhaalt dat de Unie haar
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven moet volgen om te voldoen aan haar
verslagleggingsverplichtingen uit hoofde van het Verdrag inzake biologische diversiteit;

9.

is van mening dat de verlaging van de kredieten die worden uitgetrokken voor de
promotie van landbouwproducten (4 miljoen EUR minder, d.w.z. een verlaging van
2,1 %) en het gebrek aan kredieten voor interventiemaatregelen op de
landbouwmarkten, zoals particuliere opslag en overheidsingrijpen (10 miljoen EUR) in
schril contrast staan met de nog altijd instabiele situatie op de landbouwmarkten en de
noodzaak dat de productie en consumptie van landbouwproducten op de interne markt
en de externe markten er weer bovenop komen;

10.

verlangt dat een deel van de kredieten uit het herstelplan die zijn voorzien in het Elfpo
voor de jaren 2022, 2023 en 2024, vanaf het jaar 2021 als voorschot kan worden ingezet
om bij te dragen aan de heropleving van de landbouwsector en plattelandsgebieden in
de Unie;

11.

benadrukt dat de Commissie bij de herziening van het ontwerp van algemene begroting
voor 2021 via de nota van wijzigingen haar cijfers naar boven bij moet stellen om het
hoofd te kunnen bieden aan marktcrises in bepaalde cruciale landbouwsectoren en
plattelandsgebieden van de Unie die de negatieve gevolgen ondervinden van de
COVID-19-crisis, en bij te dragen aan het herstel daarvan; wijst erop dat een aantal
steunmaatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-crisis in bepaalde
lidstaten niet ten uitvoer zijn gelegd en beter moeten worden afgestemd op de specifieke
behoeften van de diverse landbouwsectoren;

12.

benadrukt dat er bij de uitbetaling van landbouwsubsidies van de Unie gelden
verduisterd zijn; onderstreept in dat verband dat landbouwsubsidies van de Unie in de
toekomst moeten worden gekoppeld aan een evaluatie van de rechtsstaat in de lidstaten;

13.

benadrukt het belang van kleine landbouwondernemingen in plattelandsgebieden
waaraan speciale aandacht moet worden besteed en waarvoor meer financiering moet
worden uitgetrokken;

14.

wijst op het belang van de begroting van de Unie, via plattelandsontwikkeling en de
programma’s Horizon Europa en het Europees innovatiepartnerschap (EIP) voor de
ondersteuning van onderzoek en innovatie op het gebied van voeding, landbouw, de
vervanging van fossiele brandstoffen en een hernieuwbare bio-economie bij de
overgang naar een duurzamer en toekomstbestendig landgebruik en een koolstofvrije,
hulpbronnenefficiënte circulaire economie;

15.

benadrukt dat een aanzienlijk deel van de middelen uit het programma Horizon Europa
bestemd moet zijn voor de agrovoedingssector, met name in de bredere context van de
“van boer tot bord”-strategie; is ervan overtuigd dat onderzoek, ontwikkeling en
innovatie in deze sector belangrijk zijn en dat gewaarborgd moet worden dat de
resultaten van onderzoek en innovatie terechtkomen bij de landbouwbedrijven; is
voorstander van een verhoging van de kredieten van het programma ter waarborging
van veilige, hoogwaardige levensmiddelen en innovatieve vormen van landbouw in de

PE658.989v02-00

NL

82/119

RR\1217280NL.docx

Unie, en herinnert er voorts aan dat goede adviesdiensten voor landbouwers en andere
spelers op het platteland cruciaal zijn om deze doelstellingen te halen;
16.

herhaalt zijn bezorgdheid over de gevolgen voor de markt en de begroting als het
Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Unie zonder akkoord; verzoekt om de
toewijzing van extra middelen voor markt- en beleidsmaatregelen om te zorgen voor de
vlotte beschikbaarheid van voldoende middelen in geval van verdere marktverstoring; is
sterk gekant tegen elke onverwachte verlaging van de GLB-toewijzingen in 2021 als er
geen overeenkomst tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk wordt gesloten;

17.

herinnert eraan dat alle nieuwe duurzaamheidseisen voor producenten naar behoren
moeten worden gefinancierd en ondersteund, aangezien de Commissie van mening is
dat het GLB het juiste kader is om bij te dragen aan de desbetreffende doelstellingen
van de Europese Green Deal; is ingenomen met het streven om de beste regelingen vast
te stellen voor de bepaling van verplichte minimumcriteria voor duurzame
voedselproductie in het derde kwartaal van 2021, en wil graag dat er meer rekening
wordt gehouden met duurzaamheidsaspecten;

18.

betreurt het dat in het voorstel van de Commissie het POSEI-programma wordt gekort
met 9 miljoen EUR, d.w.z. een verlaging van 3,9 %, ondanks de toezeggingen van de
Commissie om hetzelfde steunniveau te handhaven voor de ultraperifere regio’s van de
Unie; dringt aan op handhaving van ten minste het huidige steunniveau, zoals bepaald
in Verordening (EU) nr. 228/2013 van het Europees Parlement en de Raad2; benadrukt
dat het POSEI-programma essentieel is voor de instandhouding van
landbouwactiviteiten en de verstrekking van levensmiddelen en landbouwproducten in
de ultraperifere gebieden, die over voldoende middelen moeten beschikken; herinnert
aan de specifieke sociaal-economische problemen van deze regio’s als gevolg van hun
geografische kenmerken, met name hun afgelegen ligging, hun insulaire karakter, hun
kleine oppervlakte en hun moeilijke reliëf en klimaat, zoals is vastgelegd in artikel 349
VWEU;

19.

stelt voor voldoende financiering te garanderen voor het gebruik van nieuwe
veredelingstechnieken en voor ontwikkeling en onderzoek op dit gebied, teneinde de
duurzaamheid en het concurrentievermogen van de landbouw en de aanpassing aan de
klimaatverandering te verbeteren;

20.

is van mening dat de handelsovereenkomst tussen de Unie en Mercosur veel
landbouwsectoren voor extra uitdagingen zal stellen, met name wat betreft
vleesproductie, en herinnert de Commissie eraan dat in de landbouwsector een gelijk
speelveld moet worden gehandhaafd; wijst erop dat het hoofd moet worden geboden
aan mogelijke vergelijkbare negatieve effecten van andere handelsovereenkomsten en
door derde landen opgelegde tariefmaatregelen, en dringt erop aan dat de nodige
begrotingsmiddelen worden uitgetrokken voor marktmaatregelen in de getroffen
sectoren;

21.

herinnert eraan dat het verbeteren van de voedselzekerheid en de veerkracht en

2

Verordening (EU) nr. 228/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2013 houdende
specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 23).
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duurzaamheid van de voedselketen investeringen in landbouwers, coöperaties en kmo’s
vereisen, en wijst erop dat de huidige COVID-19-crisis de strategische rol van de
landbouw bij het voorkomen van een voedselcrisis heeft blootgelegd, nl. het vermogen
om veilig en kwalitatief hoogwaardig voedsel tegen betaalbare prijzen aan te bieden; is
ingenomen met het feit dat landbouw een van de ontvangers is van investeringssteun in
het herstelpakket via het Elfpo; dringt erop aan dat de kredieten van het herstelpakket
ook ten uitvoer worden gelegd vanaf 2021; is daarnaast van mening dat de landbouw en
de voedselzekerheid niet negatief mogen worden beïnvloed door belastende vereisten; is
ingenomen met het voornemen van de Commissie om in het vierde kwartaal van 2021
een crisisnoodplan voor de voedingssector op te stellen;
22.

dringt er bij de lidstaten op aan het demografische probleem en het gebrek aan
generatievernieuwing waar de landbouwsector mee te maken heeft aan te pakken, en
dringt voorts aan op toereikende ondersteuningsmaatregelen voor jonge landbouwers en
gendergelijkheid in plattelandsgebieden;

23.

benadrukt dat zonder een ambitieuze herziening van de financiering en de werking van
de landbouwcrisisreserve de Unie niet doeltreffend en snel kan reageren op verdere
marktverstoringen; wijst dan ook op het voorstel van het Europees Parlement om de
financiering en de werking van de landbouwcrisisreserve te herzien in het kader van de
onderhandelingen over de verordening inzake de transitie van het GLB;

24.

is ingenomen met de instelling van een crisisreserve van 450 miljoen EUR per jaar,
uitgedrukt in prijzen van 2018, en dringt er voorts op aan dat het gebruik van het fonds
niet mag resulteren in overeenkomstige verlagingen van de rechtstreekse betalingen
voor latere jaren;

25.

wijst erop dat de sancties met betrekking tot het Russische militaire optreden in
Oekraïne nog steeds gerechtvaardigd zijn, ondanks de negatieve gevolgen ervan voor de
landbouwsector; verzoekt om een correcte toewijzing van begrotingsmiddelen om die
gevolgen te beperken;

26.

eist dat de normen voor ingevoerde landbouwproducten van buiten de Unie gelijk
moeten zijn aan de normen van de Unie en herinnert eraan dat de Commissie er in de
recente “van boer tot bord”-strategie op heeft gewezen dat ingevoerde levensmiddelen
moeten blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving en normen van de Unie; eist
een compensatie uit de begroting voor de landbouwers van de Unie, als de
productienormen verschillen vertonen;

27.

betreurt het dat de bio-economie in het kader van het Europese Green Deal-initiatief
buiten spel is gezet en dringt er voorts op aan dat de strategie van de Unie voor de bioeconomie wordt gevolgd en dat de financiering toereikend is voor de te ondernemen
acties;

28.

dringt aan op toereikende financiering van bosbouwmaatregelen via de begroting van de
Unie, zoals duurzaam bosbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met alle
economische, sociale en milieuaspecten van de houtwaardeketen, aangezien dat cruciaal
is om de strijd tegen de klimaatverandering op te voeren; ziet in dat bossen duurzaam
moeten worden beheerd;
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29.

onderstreept dat koolstoflandbouw belangrijk is voor het halen van de doelstellingen
van de Europese Green Deal; benadrukt dat er in 2021 nieuwe proefprojecten voor
initiatieven op het gebied van koolstoflandbouw moeten worden gefinancierd;

30.

benadrukt dat digitalisering de oplossing is voor de modernisering van de landbouw, die
op die manier concurrerender kan worden gemaakt en kan worden geholpen om zich
aan te passen aan de klimaatverandering; verzoekt de Commissie voldoende
begrotingsmiddelen beschikbaar te stellen voor de aanleg van breedband en de
verbetering daarvan op het platteland; herinnert er voorts aan dat de Commissie in de
“van boer tot bord”-strategie een versnelling beoogde van de aanleg van snel
breedbandinternet in plattelandsgebieden om de doelstelling te verwezenlijken van
100 % toegang in 2025;

31.

herinnert eraan dat voorlichtingscampagnes, verbeterde etikettering en onderwijs
belangrijk zijn om burgers te helpen hun consumptiegewoonten om te buigen in de
richting van duurzamere landbouwproducten die worden geproduceerd in de Unie; stelt
voor om regelingen voor dierenwelzijn, gezonde voedingsmiddelen en voeding te
bevorderen;

32.

merkt op dat de middelen voor plattelandsontwikkeling in het herstelpakket een
belangrijke rol spelen bij de financiering van pijler II van het GLB; betreurt het evenwel
dat de steun tijdelijk is en slechts duurt tot 2023;

33.

pleit voor een betere uitvoering en vernieuwing van het dierenwelzijnsbeleid om
concrete resultaten te boeken bij het verbeteren van het welzijn van dieren; wijst erop
dat veel lidstaten de huidige regels niet naleven; stelt voor voldoende
begrotingsmiddelen toe te wijzen om de verplichtingen te controleren en te handhaven;

34.

benadrukt dat de crisismaatregelen in verband met COVID-19 die zijn genomen ter
ondersteuning van de landbouwsector, in 2021 moeten worden voortgezet; verlangt
daarnaast dat arbeidsmobiliteit in aanmerking wordt genomen bij de aanpak van
eventuele arbeids- en andere inputtekorten in de Europese landbouw op lange termijn;

35.

maakt zich zorgen over mogelijke prijspieken en tekorten met betrekking tot belangrijke
levensmiddelen als gevolg van de COVID-19-crisis; dringt er bij de Commissie en de
lidstaten op aan de prijsschommelingen van landbouwproducten, die negatieve
gevolgen hebben voor het inkomen van landbouwers en voor consumenten, in het oog
te houden en indien nodig tijdig en doeltreffend in te grijpen;

36.

bevestigt nogmaals het vitale belang van de regeling van de Unie voor schoolfruit, groenten en -melk om de problemen in verband met obesitas en ondervoeding als
gevolg van ongezonde voeding in de Unie aan te pakken; verzoekt de Commissie de
administratieve rompslomp van de regeling terug te dringen en benadrukt dat gezonde
eetgewoonten bij kinderen en de consumptie van fruit, groenten en gewone melk
moeten worden bevorderd;

37.

brengt in herinnering dat de Commissie 20 miljard EUR per jaar heeft toegezegd om de
in het kader van de biodiversiteitsstrategie opgelegde nieuwe duurzaamheidsvereisten
aan te pakken; benadrukt dat de financiering moet komen van buiten de GLB-begroting;
wijst erop dat de verwezenlijking van deze doelstellingen geen negatieve gevolgen mag
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hebben voor de voedselzekerheid en de bestaansmiddelen in de plattelandsgebieden van
de Unie; wijst er nogmaals op dat de biodiversiteit in stand moet worden gehouden en
herinnert er verder aan dat de verantwoordelijkheid hiervoor niet alleen berust bij
landbouwers en boseigenaren, maar bij de samenleving als geheel; onderstreept dat ook
vrijwillige beschermingsmaatregelen daarbij van belang zijn.
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2.10.2020
ADVIES VAN DE COMMISSIE VISSERIJ
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het
begrotingsjaar 2021
(2020/1998(BUD))
Rapporteur voor advies: Pierre Karleskind

SUGGESTIES
De Commissie visserij verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties
in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1.

herinnert aan de economische, sociale en milieudimensie van visserij, aquacultuur en
maritieme aangelegenheden; onderstreept het feit dat zij een sleutelrol spelen in de
ontwikkeling van de blauwe economie en een actieve bijdrage leveren aan de
ontwikkeling en dynamiek van kustgebieden;

2.

dringt erop aan dat de EU-begroting voor 2021 toereikende vastleggings- en
betalingskredieten omvat om te voorzien in de financieringsbehoeften van het
gemeenschappelijk visserijbeleid, onder meer in verband met het bereiken van een
maximale duurzame opbrengst en de aanlandingsverplichting, en om het hoofd te
bieden aan de uitdagingen waarmee de sector kampt, zoals de brexit en
generatievernieuwing; wijst erop dat een verhoging van de middelen voor de visserij en
de aquacultuur nodig is om de houdbaarheid van deze sectoren op lange termijn te
waarborgen, alsook voor de bescherming en het herstel van mariene ecosystemen; is
van mening dat de begroting en beleidsmaatregelen voor deze sectoren volledig ten
dienste moeten staan van de nieuwe doelstellingen van de Unie, met name degene die
zijn vastgesteld in de Green Deal, de nieuwe industriestrategie, de “van boer tot bord”strategie en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030; is van mening dat de
verwezenlijking van deze doelstellingen gepaard moet gaan met een visserijsector die
concurrerend is en stelt dat alle voorstellen met het oog daarop moeten worden
onderworpen aan een effectbeoordeling voor de visserijsector;

3.

beklemtoont dat 2021 een cruciaal jaar zal zijn om de doelstellingen van de Green Deal
tot gelding te brengen in de visserijsector en dat alleen al hierom een aanzienlijke
verhoging van de aan het EFMZV toegewezen begroting voor dat jaar nodig is;
herinnert eraan dat ook de onzekerheden in verband met de COVID-19-crisis meer
financiële middelen vereisen; betreurt derhalve het gebrek aan ambitie in het voorstel
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van de Commissie en in het standpunt van de Raad wat de aan het EFMZV toegewezen
begroting voor 2021 betreft; verzoekt de Commissie en de Raad met al deze factoren
rekening te houden en het ambitieniveau van hun standpunt aanzienlijk naar boven bij te
stellen;
4.

benadrukt dat het belangrijk is de economische en maatschappelijke schade als gevolg
van de COVID-19-pandemie, die de hele Europese visserij- en aquacultuursector zwaar
heeft getroffen, en wel in de hele toeleveringsketen van vis en zeevruchten, met
inbegrip van verwerkers, detailhandelaren en distributeurs, te herstellen; is van mening
dat de ernstige gezondheidssituatie en de gevolgen daarvan vragen om een nieuw
“steunpakket” ter aanvulling van eerdere steun waarbij uitzonderlijke en onmiddellijk
beschikbare financiële middelen worden aangewend, aangezien de pandemie en de
economische en sociale gevolgen daarvan blijven voortduren;

5.

wijst erop dat de visserijsector, en met name kleinschalige kustvisserijvaartuigen, op het
hoogtepunt van de lockdown als gevolg van de COVID-19-pandemie is doorgegaan met
de regelmatige levering aan lokale markten, waardoor de burgers van de Unie toegang
hadden tot gezonde voedingsmiddelen uit de zee, met name in geïsoleerde kustgebieden
en regio’s waar de toeleveringsketens werden gehinderd door logistieke beperkingen;

6.

is tevreden met de maatregelen die het Parlement en de Raad hebben genomen om
Verordening (EU) nr. 508/2014 en Verordening (EU) nr. 1379/2013 te wijzigen wat
betreft specifieke maatregelen om de economische en sociale gevolgen van de
COVID-19-uitbraak in de visserij- en aquacultuursector te beperken; acht het nodig dat
de Commissie de ontwikkeling van de gezondheids- en economische situatie in
real time beoordeelt en in voorkomend geval de verlenging van deze maatregelen na
31 december 2020 in overweging neemt, als de pandemie voortduurt; acht het
noodzakelijk dat de Commissie een systeem opzet voor monitoring van deze
maatregelen om een correct en tijdig gebruik van de middelen te waarborgen en
mogelijke toegangsbelemmeringen te voorkomen;

7.

is tevreden met het feit dat de Commissie snel en ambitieus op de economische crisis
heeft gereageerd door op 27 mei 2020 een ingrijpend economisch herstelplan voor te
stellen; is ingenomen met het voorstel van de Commissie om de begroting van het
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV), alsmede aquacultuur, in de
periode 2021-2027 te verhogen met 530 miljoen EUR ten opzichte van haar
oorspronkelijke voorstel; benadrukt evenwel dat de begroting na deze stijging nog altijd
onder het door het Parlement nagestreefde bedrag ligt; betreurt het standpunt van de
Europese Raad van 21 juli 2020, waarin 32 miljoen EUR minder aan het EFMZV wordt
toegewezen voor de periode 2021-2027 dan in het oorspronkelijke voorstel van de
Commissie;

8.

betreurt dat het steeds waarschijnlijker lijkt te worden dat er aan het einde van de
overgangsperiode geen overeenkomst wordt bereikt tussen de Europese Unie en het
Verenigd Koninkrijk, onder meer op het gebied van visserij; onderstreept dat de
visserijsector van de EU financieel moet worden ondersteund om de ernstige
maatschappelijke en economische gevolgen van een dergelijk scenario het hoofd te
kunnen bieden; neemt nota van het voorstel van de Europese Raad om een
brexitaanpassingsreserve in te stellen ten behoeve van de lidstaten en sectoren die het
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zwaarst worden getroffen door de brexit; is van oordeel dat een toereikend deel van dit
fonds moet worden gereserveerd voor visserijgerelateerde steun; is evenwel van mening
dat de oprichting van een dergelijk fonds in geen geval een verlaging van de aan het
EFMZV toegewezen begroting mag rechtvaardigen;
9.

betreurt het feit dat het uitvoeringsniveau van het EFMZV voor de periode 2014-2020
zes jaar na de goedkeuring ervan nog steeds onvoldoende is, met een
begrotingsuitvoering die momenteel slechts 35 % bedraagt; benadrukt het feit dat dit
lage cijfer deels te wijten is aan de bureaucratische belemmeringen op nationaal en
Europees niveau;

10.

verzoekt de Commissie de lidstaten alle nodige bijstand te verlenen om het Europees
Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) zo eenvoudig en doeltreffend
mogelijk te gebruiken;

11.

benadrukt het belang van toereikende financiële middelen voor de verzameling, het
beheer, het gebruik en de uitwisseling van gegevens in de visserijsector;

12.

benadrukt dat er meer moet worden geïnvesteerd in selectiever vistuig met behulp van
meer onderzoek en ontwikkeling en door vissers financieel te ondersteunen bij
investeringen in nieuw selectief vistuig;

13.

benadrukt dat bij de planning van de begroting een toereikend financieringsniveau
voor de kleinschalige kustvisserij moet worden gehandhaafd;

14.

benadrukt het feit dat visserijcontrole belangrijk is; is van mening dat deze een prioriteit
moet blijven in de financiering van het visserijbeleid van de EU, vooral nu dat naar
verwachting binnenkort nieuwe regels voor de harmonisering en verbetering van het
visserijcontrolesysteem in de Unie zullen worden goedgekeurd;

15.

herhaalt dat het Europees Bureau voor visserijcontrole aanvullende financiële en
materiële middelen moet krijgen om zijn taken naar behoren en volledig te kunnen
uitvoeren en om de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame visserij te
waarborgen, onder meer door middel van digitalisering en aanpassing aan nieuwe
technologieën, alsook met behulp van investeringen in en ontwikkeling van de controleen inspectietechnieken en de bijstand aan de Commissie, de lidstaten en specifieke
instellingen, rekening houdend met de herziening van de verordening inzake
visserijcontrole waarover momenteel wordt onderhandeld;

16.

is van mening dat het beleid dat de laatste jaren gevoerd is inzake een algemene
vermindering van het aantal personeelsleden van de EU-agentschappen, moet worden
beoordeeld; herinnert eraan dat het uitvoeringspercentage van de begroting van het
Europees Bureau voor visserijcontrole meer dan 99 % bedraagt;

17.

benadrukt dat het volgende EFMZV moet worden gebruikt om de normen voor
dierenwelzijn in de visserij en de aquacultuur verder te verbeteren, naar aanleiding van
het speciale Eurobarometer-verslag 442 over de houding van Europeanen ten aanzien
van dierenwelzijn;

18.

benadrukt het feit dat een van de prioriteiten van de Europese visserijsector
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generatievernieuwing is; is van mening dat de lidstaten moeten zorgen voor de
financiering van maatregelen ter bevordering van de veiligheid en aantrekkelijkere
werk- en leefomstandigheden aan boord van visserijvaartuigen en voor de uitvoering
van specifieke programma’s ter facilitering van de toegang van jongeren tot beroepen in
de visserij en ter bevordering van de diversiteit van de profielen en de inclusie van
ondervertegenwoordigde groepen, met name vrouwen, op basis van het EFMZV en de
Europese structuurfondsen; beklemtoont in dit verband dat het belangrijk is meer
vrouwen voor de verschillende beroepscategorieën aan te trekken en de werkzaamheden
die vrouwen momenteel uitvoeren zichtbaarder te maken;
19.

onderstreept dat aanzienlijke steun moet worden verleend aan Europese ultraperifere
gebieden en achtergestelde kustgebieden.
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2.10.2020
ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS
aan de Begrotingscommissie
inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021
(2020/1998(BUD))
Rapporteur voor advies: Romeo Franz

SUGGESTIES
De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie onderstaande
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.

onderstreept het belang van de programma’s Erasmus+, Creatief Europa en het Europees
Solidariteitskorps, niet alleen voor de sociale cohesie maar ook voor de economische
ontwikkeling van de Unie; betreurt ten zeerste dat in het Commissievoorstel geen
rekening is gehouden met eerdere toezeggingen om het aan deze programma’s
toegewezen budget te verhogen (het budget voor het programma Erasmus + zou worden
verdrievoudigd), noch met de wens van het Europees Parlement en alle belanghebbenden
om het budget voor het programma Creatief Europa ten minste te verdubbelen; is van
oordeel dat het standpunt van de Raad wat betreft aanvullende verlagingen van het budget
van door de Commissie voorgestelde programma’s onaanvaardbaar en vooral
onverantwoord is, gezien de ingrijpende gevolgen van de COVID-19-crisis voor de
Europese culturele en creatieve actoren; is van mening dat de door de COVID-19pandemie veroorzaakte economische crisis niet ten koste mag gaan van de investeringen
op het gebied van sociaal, cultureel en onderwijsbeleid;

2.

herinnert eraan dat het programma Erasmus+ een symbolisch programma van de Unie is
en tegelijkertijd een van haar meest succesvolle programma’s met een strategische
investering in de toekomst van de Unie, dat in heel Europa onderwijs- en
opleidingskansen, de uitwisseling van jongeren en sport steunt, met name voor personen
met een beperking; wijst erop dat dit programma bijdraagt aan de bevordering van de
Europese integratie en de sociale cohesie, de ontwikkeling van een Europees gevoel van
verbondenheid en de opbouw van grensoverschrijdende netwerken voor het leven; is van
mening dat gedurende de komende programmeringsperiode niet alleen prioriteit moet
worden gegeven aan de bevordering van inclusie maar ook aan de verhoging van het
aantal deelnemers; wijst erop dat het programma Erasmus+ daarom een cruciale
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investering in de toekomst van de Unie vormt; benadrukt dat er geen nieuwe initiatieven
van de Commissie in overweging kunnen worden genomen zolang het verzoek van het
Parlement om het beschikbare budget te verdrievoudigen niet wordt ingewilligd, zoals
het Parlement al eerder heeft aangegeven; wijst er nogmaals op dat het moeilijker zal
worden om de nieuwe Erasmus+-doelstellingen te verwezenlijken en om de uitdaging aan
te gaan om inclusiever en ecologischer te worden als er onvoldoende financiële middelen
voor het programma worden uitgetrokken;
3.

betreurt ten zeerste dat het voorstel van de Raad voor het programma Creatief Europa
lager is dan het oorspronkelijke voorstel van de Commissie en ver achterblijft bij de
verwachtingen van zowel het Parlement als de culturele en creatieve sector; herinnert
eraan dat het nodig is het budget voor het programma ten aanzien van het meerjarig
financieel kader 2014-2020 te verdubbelen om gerichte steun te kunnen bieden aan de
culturele en creatieve sector en om de ambities en nieuwe prioriteiten van het programma
volledig te financieren, aangezien in deze sectoren behoefte is aan passende investeringen
om de werkgelegenheid te bevorderen en aan financiering om nationale regelingen aan te
vullen terwijl zij hun ecologische transitie ondergaan; herinnert eraan dat de culturele en
creatieve sector een van de sectoren is die het zwaarst is getroffen door de COVID-19pandemie en dringt aan op passende reacties en financiering om de aanzienlijke verliezen
van de sector als gevolg van de onvoorziene sluiting van locaties tijdens de pandemie te
verkleinen;

4.

wijst erop dat een verlaging van de financiering voor het Europees Solidariteitskorps ten
opzichte van het Commissievoorstel gevolgen heeft voor de mogelijkheden die het
programma kan bieden; is van mening dat het vooral in tijden van sociale en economische
onzekerheid noodzakelijk is om jonge mensen de mogelijkheid te bieden zich in te zetten
voor de samenleving, zich verder te ontwikkelen en beroepservaring op te doen; wenst
daarom dat er voldoende middelen worden toegewezen aan het programma;

5.

is bezorgd dat de opname van het programma Europa voor de burger in het nieuwe
programma Rechten en waarden, waarvoor de Raad aanzienlijke verlagingen voorstelt,
ertoe zou kunnen leiden dat het budget voor “Betrokkenheid en participatie van de
burger” aanzienlijk wordt verlaagd; dringt erop aan dat in het kader van het volgende
MFK ten minste 500 miljoen EUR voor “Betrokkenheid en participatie van de burger”
wordt uitgetrokken;

6.

merkt op dat de betrekkingen tussen de Commissie en Euronews sinds 2010 onder
opeenvolgende kaderpartnerschapsovereenkomsten vallen, die via jaarlijkse
actieprogramma’s ten uitvoer zijn gelegd; wijst erop dat de huidige
kaderpartnerschapsovereenkomst in 2017 is ondertekend voor een periode van vier jaar
en dat Euronews volgens de onafhankelijke doelmatigheidscontrole van 2016 “kwalitatief
goede en onafhankelijke berichtgeving over EU-aangelegenheden biedt”1;roept de
Commissie op recentere documenten waarover zij beschikt te publiceren, om zo volledige
transparantie aan de dag te kunnen leggen; acht het essentieel om, in het licht van de
snelle evaluatie van de Europese Rekenkamer, na te gaan hoe de doeltreffendheid van en
de verantwoordingsplicht ten aanzien van de begrotingslijn multimedia-acties verder

1

“Performance Audit of Actions Funded in Euronews – final report”, Moore Stephens, 28 juni 2016, blz.8.
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kunnen worden verbeterd;
7.

verzoekt de Commissie nieuwe begrotingslijnen te creëren en daarmee de benutting van
middelen in het kader van de diverse programmaonderdelen en subprogramma’s van de
programma’s Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps transparanter
te maken; herhaalt voorts zijn verzoek aan de Commissie om meer transparantie aan de
dag te leggen bij de benutting van begrotingsmiddelen in het kader van multimediaactiviteiten, met name door een reeks nieuwe begrotingslijnen in het leven te roepen die
aansluiten bij de acties;

8.

verzoekt de Commissie andermaal haar activiteiten op het gebied van externe
communicatie en voorlichting te verbeteren; is in dit verband van mening dat het
noodzakelijk is de activiteiten in het kader van de begrotingslijn multimedia-acties meer
te diversifiëren en gericht te zijn op nieuwe oftewel andere samenwerkingspartners,
teneinde onafhankelijke en uitgebreide informatie over EU-aangelegenheden te
verstrekken aan de burgers; betreurt ten zeerste dat de Commissie, na een uitgebreide
beoordeling van de begrotingslijn multimedia-acties, in het bijzonder met betrekking tot
de raamovereenkomst met Euronews, de eis van het Parlement nog altijd niet heeft
ingewilligd;

9.

wijst erop dat het rijk geschakeerde cultuurlandschap van Europa zwaar te lijden heeft
onder de maatregelen om de COVID-19-pandemie in te dammen en dat tal van bedrijven
en organisaties in de culturele en creatieve sector zonder overheidsinvesteringen en -steun
te gronde zullen gaan; benadrukt dat de COVID-19-pandemie aan het licht heeft gebracht
dat onze onderwijsstelsels op veel punten tekortschieten en dat er een gecoördineerd
investeringsplan nodig is om onze onderwijsstelsels te verbeteren; wenst derhalve dat de
Commissie in het kader van het Europees herstelplan bijzondere aandacht schenkt aan
zowel de culturele en creatieve sector als de onderwijssector.
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1.10.2020
ADVIES VAN DE COMMISSIE BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN
BINNENLANDSE ZAKEN
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar
2021
(2020/1998(BUD))
Rapporteur voor advies: Karlo Ressler

SUGGESTIES
De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1.

betreurt dat de voorgestelde vastleggingskredieten voor het programma “Burgers,
gelijkheid, rechten en waarden”, namelijk 90 600 000 EUR, veel lager zijn dan
aanvankelijk door het Parlement gevraagd, en neerkomen op een verlaging met 9,9 % ten
opzichte van 2020; vraagt, in overeenstemming met het standpunt van het Parlement in
eerste lezing van 17 april 2019, dat de vastleggingskredieten worden verhoogd tot
265 000 000 EUR en dat een nieuwe begrotingslijn wordt gecreëerd voor “Bevordering
en bescherming van de waarden van de Unie” (met 120 022 637 EUR aan
vastleggingskredieten); vraagt, in overeenstemming met het met de Raad bereikte
gedeeltelijke akkoord, om de vastleggingskredieten in het kader van de begrotingslijn
“Daphne” te verhogen tot 35 030 020 EUR en daarvan 27 340 504 EUR te reserveren
voor de bestrijding van gendergerelateerd geweld door het creëren van een sublijn
“Preventie en bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld tegen meisjes en
vrouwen en huiselijk geweld”; vraagt om de vastleggingskredieten voor de begrotingslijn
“Bevordering van de betrokkenheid van de burgers bij en hun participatie in het
democratisch leven van de Unie” te verhogen tot 70 604 598 EUR, de benaming van de
begrotingslijn “Bevordering van gelijkheid en rechten” te wijzigen in “Bevordering van
gelijkheid, rechten en gendergelijkheid” en een nieuwe sublijn 10 252 689 EUR te
reserveren voor “Bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld”;

2.

wijst op de geringe stijging (+ 0,5 %) van de vastleggings- en betalingskredieten voor het
programma “Justitie”; vraagt, in overeenstemming met het standpunt van het Parlement
over de financiële middelen voor het programma “Justitie” in zijn resolutie van
14 november 2018 over het meerjarig financieel kader 2021-2027, om de financiering
van dat programma in 2021 met in totaal 6 800 000 EUR te verhogen tot
50 500 000 EUR; benadrukt dat justitiële samenwerking, justitiële opleiding en
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daadwerkelijke toegang tot de rechter moeten worden bevorderd met de hulp van de
relevante JBZ-instanties van de Unie;
3.

is bezorgd over de verlaging van de vastleggingskredieten voor het Fonds voor asiel,
migratie en integratie (AMIF) ten opzichte van 2020, gezien de voortdurende druk
waarmee de nationale asielautoriteiten worden geconfronteerd, de lacunes in de opvang
van asielzoekers en de vertragingen in de asielprocedures in de lidstaten; vraagt dat de
vastleggings- en betalingskredieten voor het AMIF met 14 % worden verhoogd om
voldoende middelen ter beschikking te stellen;

4.

vraagt voorts dat er voor het toekomstige Fonds voor asiel, migratie en integratie en het
toekomstige instrument voor grensbeheer en visa afzonderlijke begrotingslijnen worden
gecreëerd voor elk van de specifieke doelstellingen van deze programma’s, teneinde een
adequate financiering voor alle doelstellingen van de programma’s te waarborgen en te
zorgen voor een betere leesbaarheid en transparantie met betrekking tot de jaarlijkse
toewijzing van financiële middelen, zodat de controle op de uitvoering van de
programma’s wordt vergemakkelijkt;

5.

is zeer bezorgd over het feit dat er nog altijd mensen omkomen op de Middellandse Zee;
is van mening dat er een meer op de lange termijn gerichte benadering van opsporingsen reddingsoperaties nodig is, omdat opsporing en redding niet uitsluitend aan nietoverheidsactoren kunnen worden overgelaten; is van mening dat de Commissie een
wetgevingsvoorstel moet indienen voor de oprichting van een fonds voor opsporing en
redding ter ondersteuning van opsporings- en reddingsacties in het Middellandse
Zeegebied; stelt daarom voor om een nieuwe begrotingslijn voor dit fonds te creëren om
het redden van levens te stimuleren en solidariteit tussen de lidstaten te tonen bij de
uitvoering van opsporings- en reddingsoperaties in overeenstemming met het
internationaal recht en de grondrechten, met inbegrip van het recht op leven en het
beginsel van non-refoulement;

6.

vreest dat de aanzienlijke bezuinigingen die zijn voorgesteld voor het programma inzake
uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen
valsemunterij (het Pericles IV-programma) het succes van het programma als geheel in
gevaar zouden brengen; is van mening dat de financiering voor 2021 moet worden
verhoogd tot 950 000 EUR om ervoor te zorgen dat het programma een zinvolle bijdrage
kan leveren aan de bestrijding van eurovalsemunterij en daarmee verband houdende
fraude;

7.

neemt kennis van het voorstel om de kredieten van het Agentschap van de Europese Unie
voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) met 11,5 % te
verhogen; vreest dat de ontwikkeling en de operationele activiteiten van Europol in 2021
zullen worden belemmerd als het aantal statutaire personeelsleden niet wordt verhoogd;
herinnert eraan dat Europol wordt gevraagd om de rechtshandhavingsautoriteiten van de
lidstaten te ondersteunen met meer analyses en operationele bijstand, instrumenten en
innovatie in het kader van zijn huidige mandaat en onlangs, op verzoek, nieuwe
initiatieven heeft genomen, zoals het Europees Centrum voor financiële en economische
criminaliteit en het innovatielab, waarvoor aanvullende financiering nodig is; benadrukt
ook dat Europol zich moet aanpassen aan de toename van nieuwe activiteiten in de
afgelopen jaren en aan de veranderingen in het criminele landschap tijdens de COVID-
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19-uitbraak; verwacht dat de taken van Europol in 2021 verder zullen worden uitgebreid
met de komende herziening van het mandaat van Europol, maar benadrukt dat een besluit
over aanvullende financiering pas aan het einde van het wetgevingsproces kan worden
genomen; is daarom van mening dat Europol overeenkomstig zijn verzoek
184 900 000 EUR moet krijgen; vraagt dat nog eens 63 posten aan de personeelsformatie
van Europol worden toegevoegd;
8.

neemt nota van de geringe verhoging (3 %) van de vastleggings- en betalingskredieten
van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van
rechtshandhaving (Cepol); vraagt om een aanvullende verhoging van de financiering van
10 400 000 EUR tot 16 264 976 EUR en 21 extra posten in de personeelsformatie van
Cepol; is van oordeel dat de aanvullende middelen Cepol in staat moeten stellen om de
opleidingen op het gebied van diversiteit te verbeteren en gelijke tred te houden met de
eisen van de lidstaten;

9.

is van mening dat de kleine verhoging van de financiering (+ 1,8 %) die wordt
voorgesteld voor het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
(EMCDDA) niet zal volstaan om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die
voortvloeien uit het statuut en de huurcontracten van het EMCDDA; benadrukt bovendien
dat het EMCDDA extra middelen moet krijgen om zijn operationele capaciteit volledig
te kunnen inzetten en doeltreffend te kunnen reageren op de meest recente ontwikkelingen
van het drugsfenomeen, met inbegrip van de gevolgen van de COVID-19-uitbraak;
benadrukt dat de straatwaarde van drugs in Europa op 30 miljard EUR per jaar wordt
geraamd; vraagt daarom dat de begroting van het EMCDDA wordt verhoogd tot
18 100 000 EUR;

10.

vindt de voorgestelde verhoging van de kredieten voor het Agentschap van de Europese
Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) onvoldoende gezien de
uitdagingen waarmee Eurojust wordt geconfronteerd wat betreft de voortdurend
toenemende werklast; vraagt dat Eurojust van 21 extra posten wordt voorzien en dat zijn
begroting dienovereenkomstig wordt verhoogd tot 44 068 531 EUR;

11.

neemt kennis van de raming van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) dat het in zijn
eerste operationele jaar informatie zal verwerken die overeenkomt met 4 300 zaken, naar
aanleiding waarvan het ten minste 2 000 eigen strafrechtelijke onderzoeken zal voeren;
verwacht dat de werklast de komende jaren verder zal toenemen tot 3 700 eigen
strafrechtelijke onderzoeken in 2027, deels wegens het risico van toenemende fraude
waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad, dat inherent is aan de
algehele stijging van de financiering van de Unie in het kader van het volgende MFK en
het herstelplan; herinnert eraan dat het EOM een openbaar ministerie met bindende
bevoegdheden is; neemt met grote bezorgdheid kennis van het lage financieringsniveau
dat is voorgesteld in het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het
begrotingsjaar 2021 en van het feit dat er slechts middelen beschikbaar worden gesteld
voor de helft van het aantal personeelsleden waar het EOM om had verzocht; is van
oordeel dat dit voorstel het vermogen van dit nieuwe orgaan om zijn taken op te nemen
en invulling te geven aan zijn mandaat in aanzienlijke mate zou aantasten; benadrukt dat
een aanzienlijke verhoging van de financiering tot 55 500 000 EUR nodig zal zijn om het
EOM in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichting om een enorme
hoeveelheid documenten te vertalen die aan rechters op nationaal niveau worden
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toegezonden, om de kosten van aanwerving en overige personeelskosten te dekken, en
om het te voorzien van de gevraagde 140 gedelegeerde Europese aanklagers en
219 personeelsleden;
12.

betreurt dat de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
(FRA) met 0,4 % is verlaagd; dringt erop aan dat de vastleggings- en betalingskredieten
voor het FRA worden verhoogd tot 24 679 000 EUR om het FRA in staat te stellen
kwalitatief hoogwaardig werk te blijven leveren dat nuttig is gebleken voor de
beleidsvorming van de Unie; acht het noodzakelijk het FRA te steunen bij zijn extra
inspanningen om toezicht te houden op de grondrechten tijdens de COVID-19-crisis, met
name met het oog op een mogelijke tweede golf in 2021; vraagt dat 4 posten worden
toegevoegd aan de personeelsformatie van het FRA; benadrukt dat het FRA zonder
toereikende financiële en personele middelen mogelijk niet in staat zal zijn om projecten
uit te voeren die in vastgestelde behoeften voorzien en om adequaat toezicht te houden
op de grondrechten in de Unie, waarmee het bijdraagt aan de bestrijding van discriminatie
en racisme, de verdediging van de grondrechten, ook aan de buitengrenzen van de Unie,
en de ondersteuning van gerechtigheid en de rechten van slachtoffers;

13.

benadrukt het belang van geïntegreerd grensbeheer om de werking en verdere integratie
van het Schengengebied te waarborgen; wijst op de gevolgen van de COVID-19-uitbraak
op dat gebied; wijst op de rol van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
bij de coördinatie en ontwikkeling van een geïntegreerd grensbeheer; merkt op dat de
voorgestelde financiering van Frontex voor 2021 lager is dan in het financieel
memorandum bij het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht1, waardoor het
vermogen van Frontex om tegen 2024 een Europees permanent korps van 10 000 grensen kustwachten op te richten, in gevaar komt; onderstreept dat de begroting van Frontex
de afgelopen jaren weliswaar al aanzienlijk is verhoogd, maar dat er nog steeds
buitengewone middelen nodig zijn; vraagt dat de begroting voor 2021 wordt verhoogd tot
804 268 491 EUR om Frontex in staat te stellen zijn permanente korps op te bouwen en
op te leiden en eigen uitrusting aan te schaffen, zodat het met succes en tijdig kan worden
ingezet om de lidstaten operationele ondersteuning te verlenen aan de buitengrenzen;
benadrukt dat bij deze taak de grondrechten moeten worden geëerbiedigd en stelt voor
om de extra middelen ook te gebruiken om de toezichthouders voor de grondrechten van
Frontex te versterken en om mensenlevens te redden op zee;

14.

is ingenomen met de voorgestelde verhoging van de vastleggings- en betalingskredieten
voor het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) met 16,5 %, maar
betreurt dat het aantal posten in de personeelsformatie niet dienovereenkomstig is
verhoogd; vraagt daarom dat de personeelsformatie van het EASO met 50 extra posten
wordt versterkt; benadrukt dat extra personeel nodig zal zijn als de nieuwe verordening
inzake het Asielagentschap van de Europese Unie wordt vastgesteld; herinnert eraan dat
de operationele activiteiten van het EASO de afgelopen jaren aanzienlijk zijn toegenomen
wat betreft de aanpak van de migratiedruk en de ondersteuning van de lidstaten bij de
opvang van asielzoekers en de behandeling van asielprocedures, met name in hotspots
aan de buitengrenzen van de Unie; wijst erop dat het EASO ook een aantal nieuwe taken
heeft gekregen op het gebied van herplaatsing na ontscheping; benadrukt dat het extra

1

COM(2018)0631.
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personeel de activiteiten in het veld, de ontwikkeling en verstrekking van opleidingen,
informatie en analyses, praktische instrumenten, bestuurlijke activiteiten en
administratieve functies zal versterken terwijl de nationale migratie- en asielstelsels onder
druk blijven staan door het grote aantal asielaanvragen;
15.

neemt nota van de verlaging met 5 % van de vastleggingskredieten en de verhoging met
12 % van de betalingskredieten voor het Agentschap van de Europese Unie voor het
operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid
en recht (eu-LISA); wijst op de belangrijke rol van eu-LISA bij het opzetten van het EES,
het Etias en het Ecris-TCN, bij het beheer van en het toezicht op Eurodac, VIS en SIS en
bij het interoperabel maken van de IT-systemen om te zorgen voor een snellere
verstrekking van kwalitatief hoogwaardige gegevens aan autoriteiten voor grensbeheer
en rechtshandhaving; vraagt dat er, zoals eu-LISA heeft gevraagd, 14 extra
personeelsleden worden toegewezen ter ondersteuning van de beveiliging van
informatienetwerken en databanken, de uitbreiding van de operationele locaties van
eu-LISA en de activiteiten van de raad van bestuur;

16.

herinnert eraan dat onafhankelijke en kwaliteitsvolle onderzoeksjournalistiek, door
kwaliteitsvolle, op feiten gebaseerde informatie te verstrekken, desinformatie te
bestrijden, burgers bewuster te maken en wanpraktijken of misdrijven aan het licht te
brengen, een essentieel onderdeel vormt van een goed functionerende democratie;
benadrukt dat de journalistiek overal in de Unie voor grote uitdagingen staat, met name
een gebrek aan financiële middelen, waardoor haar onafhankelijkheid en voortbestaan in
gevaar zijn; vraagt om een nieuwe voorbereidende actie die voortbouwt op het
succesvolle IJ4EU-proefproject van 2018 en een noodsteunfonds opricht om journalisten
in de hele Unie te helpen beschermen en de productie van kwaliteitsvolle onafhankelijke
journalistieke inhoud in het algemeen belang te ondersteunen, zodat het vertrouwen van
het publiek in onafhankelijke media behouden blijft.
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3.9.2020
ADVIES VAN DE COMMISSIE CONSTITUTIONELE ZAKEN
aan de Begrotingscommissie
inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - alle
afdelingen
(2020/1998(BUD))
Rapporteur voor advies: Antonio Tajani

SUGGESTIES
De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1.

betreurt dat er niet specifiek verwezen wordt naar de conferentie over de toekomst van
Europa in de desbetreffende communicatiebegrotingslijnen van de voorstellen van de
Commissie; is van oordeel dat er een specifiek begrotingsonderdeel met voldoende
middelen voor de conferentie over de toekomst van Europa zou moeten zijn, dat
aansluit op de doelstellingen zoals vastgesteld in de standpunten van het Europees
Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa1;

2.

dringt aan op een aanzienlijke verhoging van de kredieten voor het begrotingsonderdeel
“Betrokkenheid van burgers bij het democratisch bestel van de Unie en hun participatie
daarin bevorderen”, overeenkomstig de amendementen van het Parlement op het
voorstel van de Commissie tot vaststelling van het programma Rechten en waarden2;

3.

is ingenomen met de voorgestelde verhoging voor uitvoerende en institutionele
communicatiediensten, namelijk een verhoging van 12 % aan vastleggingskredieten en
van 5 % aan betalingskredieten ten opzichte van de begroting 2020; stelt een verdere
verhoging voor, om een actieve betrokkenheid van de Commissie mogelijk te maken
met betrekking tot haar mededeling over de toekomst van Europa, en om de strijd tegen
buitenlandse inmenging en desinformatie op te voeren;

4.

stelt een verhoging voor van het begrotingsonderdeel “Vertegenwoordigingen van de
Commissie”, om het publieke debat over EU-aangelegenheden te stimuleren,

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_NL.html en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0153_NL.html
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_NL.html
1
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desinformatie tegen te gaan, op proactieve wijze in contact te treden met de burgers en
extra middelen vrij te maken voor de financiering van activiteiten in het kader van de
conferentie over de toekomst van Europa; is van mening dat het Parlement daarom ook
moet zorgen voor voldoende middelen voor zijn liaisonbureaus;
5.

is ingenomen met de voorgestelde verhoging voor communicatiediensten voor burgers
van 35 % aan vastleggingskredieten en 24 % aan betalingskredieten; stelt een verdere
verhoging voor met het oog op de grootschalige communicatieacties die nodig zullen
zijn in het kader van de conferentie over de toekomst van Europa; verzoekt de
Commissie de nodige voorstellen in te dienen als er behoefte is aan meer kredieten;

6.

dringt erop aan dat bovengenoemde verhogingen van de begroting tot concrete
resultaten en een betere communicatie met de burgers leiden; om te waarborgen dat
deze doelstellingen door middel van bovengenoemde begrotingsonderdelen worden
bereikt, moeten er regelmatig overzichten gepubliceerd worden waaruit blijkt waaraan
de middelen zijn besteed en welke resultaten er zijn bereikt.
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24.9.2020
ADVIES VAN DE COMMISSIE VROUWENRECHTEN EN GENDERGELIJKHEID
aan de Begrotingscommissie
inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021
(2020/1998(BUD))
Rapporteur voor advies: Robert Biedroń

SUGGESTIES
De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
A.

overwegende dat de Unie er krachtens artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie bij elk optreden naar streeft de ongelijkheden tussen mannen en
vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen, en dat in
dit artikel ook het beginsel van gendermainstreaming is vastgelegd; overwegende dat de
begrotingsprocedure voor 2021, als eerste van het meerjarig financieel kader (MFK)
2021-2027, een kans biedt om het genderaspect beter te integreren in de hele
begrotingsprocedure, en wel via genderbudgettering, met name in het licht van de vele
gendergerelateerde gevolgen van de COVID-19-crisis voor vrouwenrechten, zoals meer
gendergerelateerd geweld tijdens de lockdown, een hoger risico op uitval op de
arbeidsmarkt als gevolg van een hogere zorglast, een groter aantal vrouwen die werken
in sectoren waar de gevolgen van de lockdown met name voelbaar zijn, onder meer in
de informele economie en in sectoren met onzekere arbeidsomstandigheden;

1.

benadrukt dat het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden het enige
programma van de Unie is met gerichte maatregelen op het gebied van
gendergelijkheid, met inbegrip van het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd
geweld; herhaalt met klem haar verzoek om met name meer middelen uit te trekken en
een specifieke begrotingslijn op te nemen ter bestrijding van gendergerelateerd geweld,
vooral na de escalatie van geweld tegen vrouwen tijdens de COVID-19-crisis, alsmede
haar verzoek om meer financiering beschikbaar te stellen voor de subdoelen
gendergelijkheid en gendermainstreaming en voor de betrokken organisaties in het
kader van de onderdelen Daphne en Waarden van het programma Burgers, gelijkheid,
rechten en waarden; herhaalt zijn oproep om specifieke begrotingslijnen op te nemen
voor alle gerichte maatregelen op het gebied van gendergelijkheid als goede praktijk op
het gebied van genderbudgettering en om beter te kunnen bijhouden waaraan de
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uitgaven voor gendergelijkheid worden besteed;
2.

benadrukt dat de middelen van het ESF+ aanzienlijk moeten worden verhoogd om de
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en aangepaste opleidingen mogelijk te maken,
aangezien de COVID-19-crisis onevenredig grote gevolgen heeft gehad voor de
werkgelegenheid van vrouwen, met name vrouwen die werkzaam zijn in de informele
economie omdat velen van hen geen formeel werk kunnen verrichten vanwege de zorg
voor hun kinderen, vrouwen in onzekere arbeidsomstandigheden, deeltijdcontracten en
in sommige sterk getroffen sectoren waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn, zoals
de gezondheidszorg, detailhandel, zorgdiensten, kinderopvang, ouderenzorg en
langdurige en sociale zorg;

3.

benadrukt dat er moet worden nagedacht over een verhoging van de middelen om de
positie van vrouwen te versterken door middel van ondernemerschap en om door
vrouwen geleide kmo’s te ondersteunen zodat zij via specifieke programma’s toegang
hebben tot leningen en financiering;

4.

verzoekt de Commissie en de lidstaten iets te doen aan de ondervertegenwoordiging van
vrouwen in de sectoren digitale economie, ICT en wetenschap, technologie, engineering
en wiskunde (STEM) op het gebied van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid, met
name door middel van gerichte acties om meisjes te informeren en aan te sporen STEMvakken te verkennen en hen zo te motiveren over deze onderwerpen te leren en te
studeren en carrière te maken in dit vakgebied, en verzoekt de Commissie en de
lidstaten daarnaast gerichte kredieten in te zetten om de digitale genderkloof te dichten
met voorstellen om de digitale vaardigheden en digitale geletterdheid van vrouwen te
verbeteren, hun kansen op het bereiken van een gelijk speelveld te verbeteren, hen te
helpen zich aan te passen aan nieuwe arbeidsomstandigheden na de COVID-crisis, en
hun deelname aan de economie te bevorderen;

5.

pleit voor een verhoging van de kredieten voor het cluster cultuur, creativiteit en
inclusieve samenleving om het genderperspectief beter te integreren in elk van de
programma’s, en om genderstudies en onderzoek in de Unie te ondersteunen en te
bevorderen;

6.

onderstreept de noodzaak van meer begrotingstoewijzingen die de universele
eerbiediging van en toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
ondersteunen; verzoekt de lidstaten seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te
waarborgen, met name door erop toe te zien dat er programma’s en diensten op het
gebied van reproductieve gezondheid bestaan, waaronder essentiële zorg en
geneesmiddelen op het vlak van vrijwillige gezinsplanning, en de gezondheid van
moeders en pasgeborenen; verzoekt de Commissie en de lidstaten extra middelen toe te
wijzen aan het EU4Health-programma, met name om te zorgen voor een voortdurende
en tijdige verstrekking van toegankelijke en veilige diensten op het gebied van seksuele
en reproductieve gezondheid en rechten, en om acties te ondersteunen die gericht zijn
op de aanpak van gezondheidskwesties in verband met gendergerelateerd geweld en de
ondersteuning van slachtoffers van gendergerelateerd geweld; vestigt bijzondere
aandacht op vrouwen in plattelandsgebieden, dunbevolkte en slecht toegankelijke
gebieden, van wie de toegang tot dergelijke diensten vaak beperkter is;

7.

wijst erop dat de begroting van de Unie actiever moet worden gebruikt bij de
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verwezenlijking van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling; dringt er
daarom op aan dat met deze begroting maatregelen en projecten worden ondersteund die
gericht zijn op het uitroeien van armoede onder vrouwen en kinderen, de bevordering
van meer en betere integratie op de arbeidsmarkt, het wegwerken van loon- en
arbeidsverschillen tussen mannen en vrouwen, het verbeteren van de toegang tot en de
verstrekking van gezondheidszorg en het bestrijden van geweld tegen vrouwen,
kinderen en jongeren;
8.

verzoekt de Commissie en de Raad erop toe te zien dat er extra kredieten worden
toegewezen aan vrouwenrechtenorganisaties, met name aan de organisaties die zich
inzetten voor de bevordering van diensten op het gebied van seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten en LHBTI+-rechten; herhaalt zijn eis voor een mechanisme om
de begroting van de Unie te beschermen in geval van algemene tekortkomingen op het
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten; onderstreept dat de goedkeuring door het
Parlement van het MFK 2021-2027 afhankelijk moet worden gemaakt van de naleving
van de waarden van de Unie, en is bereid het MFK niet goed te keuren indien er geen
politiek akkoord over een dergelijk mechanisme is;

9.

bevestigt de belangrijke rol van het Europees Instituut voor gendergelijkheid en het
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, en dringt aan op een verhoging van
de begroting van die agentschappen om de capaciteit voor aanwervingen en onderzoek
te verbeteren; herinnert aan de belangrijke rol van het Europees Instituut voor
gendergelijkheid bij het begrip van de omvang en oorzaken van genderongelijkheid in
de Unie; pleit daarom voor een verhoging van de begrotingstoewijzing onder de rubriek
“Bevordering van non-discriminatie en gelijkheid”.
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GEZAMENLIJKE VERKLARING AANGENOMEN TIJDENS DE
BEGROTINGSTRIALOOG VAN 22 SEPTEMBER 2020
Indicatieve data voor de begrotingsprocedure en regels voor
de werking van het bemiddelingscomité in 2020
A.

Overeenkomstig deel A van de bijlage bij het Interinstitutioneel Akkoord tussen het
Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de
samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer komen het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie voor de begrotingsprocedure voor 2021 de
volgende belangrijke data overeen:

1.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie is er
geen voorjaarstrialoog gehouden. In plaats daarvan is een eerdere versie van deze
verklaring goedgekeurd via briefwisseling tussen de drie instellingen overeenkomstig de
eigen interne procedures. Gezien de samenhang met de onderhandelingen over het MFK
2021-2027, moet het tijdschema voor de jaarlijkse begroting 2021 worden aangepast.

2.

De Commissie heeft begrotingsramingen voor 2021 op 24 juni 2020 gepresenteerd.

3.

Op 22 september vindt er een trialoog en een interinstitutionele bijeenkomst over
betalingen plaats.

4.

De Raad stelt overeenkomstig het Verdrag op 1 oktober zijn standpunt vast en zendt het
dan toe aan het Europees Parlement.

5.

De Begrotingscommissie van het Europees Parlement stemt uiterlijk het eind van week
42 (half oktober) over amendementen op het standpunt van de Raad.

6.

Op 29 oktober vindt er een trialoog en een interinstitutionele bijeenkomst over betalingen
plaats.

7.

Het Europees Parlement stelt in week 46 in plenaire vergadering zijn lezing vast.

8.

De bemiddelingsperiode begint op 17 november. Overeenkomstig artikel 314, punt 4,
onder c), van het VWEU verstrijkt de bemiddelingsperiode op 7 december 2020.

9.

Het bemiddelingscomité komt bijeen op 19 november in het Europees Parlement, op 3
december in de Raad en kan, indien nodig, ook nadien nog bijeenkomen;
de bijeenkomsten van het bemiddelingscomité worden voorbereid tijdens trialogen.
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Een eerste trialoog staat gepland voor 19 november. Tijdens de bemiddelingsperiode van
21 dagen kunnen nog andere trialogen worden belegd.
B.

De regels voor de werking van het bemiddelingscomité staan in deel E van de bijlage bij
bovengenoemd Interinstitutioneel Akkoord.
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