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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2022, afdeling III 
– Commissie
(2020/2265(BUI))

Het Europees Parlement,

– gezien het speciaal verslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) van 8 oktober 2018 over de opwarming van de aarde met 
1,5 °C,

– gezien het mondiaal evaluatieverslag over biodiversiteit en ecosysteemdiensten van het 
intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten van de Verenigde Naties,

– 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 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. 966/20121,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-20272, en de 
gezamenlijke verklaringen van het Parlement, de Raad en de Commissie in dit verband3, 
alsmede gezien de unilaterale verklaringen daaromtrent4,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking 
in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen 
middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen 
middelen5,

– gezien Besluit (EU, Euratom) nr. 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 
betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van 

1 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
2 PB L 433I van 22.12.2020, blz. 11.
3 PB C 444I van 22.12.2020.
4 Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 december 2020 over het ontwerp van verordening van 
de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027, bijlage 2: verklaringen. 
Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0357.
5 PB L 433I van 22.12.2020, blz. 28.
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Besluit 2014/335/EU, Euratom6, 

– gezien Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad van 14 december 2020 tot vaststelling 
van een herstelinstrument van de Europese Unie ter ondersteuning van het herstel na de 
COVID-19-crisis7,

– gezien de conclusies van de Raad van 8 juni 2020 over demografische uitdagingen – te 
volgen koers,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 december 2020 betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter 
bescherming van de Uniebegroting8,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20219 en 
de daaraan gehechte gemeenschappelijke verklaringen van het Parlement, de Raad en de 
Commissie,

– gezien resolutie 70/1 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 
25 september 2015 getiteld “Onze wereld transformeren: Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling”, die op 1 januari 2016 in werking trad,

– gezien de Europese pijler van sociale rechten en zijn resolutie van 19 januari 2017 over 
dat onderwerp10,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2020 over de Europese Green Deal11,

– gezien de conclusies van de Raad van 16 februari 2021 betreffende de 
begrotingsrichtsnoeren voor 2022,

– gezien zijn resolutie van 11 december 2018 over de volledige toepassing van de 
bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië: afschaffing van de 
controles aan de binnengrenzen te land, ter zee en in de lucht12,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Tijdelijke kaderregeling inzake 
staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-
uitbraak” (C(2020)1863),

– gezien artikel 93 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie 
vervoer en toerisme, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de 
Commissie cultuur en onderwijs,

– gezien het standpunt in de vorm van amendementen van de Commissie 

6 PB L 424 van 15.12.2020, blz. 1.
7 PB L 433I van 22.12.2020, blz. 23.
8 PB L 433I van 22.12.2020, blz. 1.
9 PB L 93 van 17.3.2021, blz. 1.
10 PB C 242 van 10.7.2018, blz. 24.
11 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0005.
12 PB C 388 van 13.11.2020, blz. 18.
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werkgelegenheid en sociale zaken,

– gezien de brieven van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming, de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, de Commissie constitutionele 
zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0046/2021),

Terug op de rails: begroting 2022 voor herstel van de COVID-19-crisis

1. is van mening dat de Uniebegroting 2022, gezien de bijzondere onzekerheid over de 
vooruitzichten van de economie, die in 2022 naar verwachting niet zal herstellen tot het 
niveau van vóór de pandemie, en gezien de absolute noodzaak van een snel, eerlijk en 
inclusief herstel van de economische, sociale en arbeidsmarktgerelateerde schade als 
gevolg van de COVID-19-pandemie, een nog centralere rol moet spelen bij het 
waarborgen van een positieve en tastbare impact op het leven van burgers en het helpen 
stimuleren van de Europese economie, het aantrekken van duurzame investeringen en 
het helpen behouden van arbeidsplaatsen en het creëren van hoogwaardige banen in de 
hele Unie, alsook het aangaan van de uitdagingen van de klimaatverandering en de 
digitale transitie, en de grotere klimaatambitie van de Unie voor 2030 met het oog op 
het bereiken van klimaatneutraliteit in 2050, en het helpen verkleinen van economische, 
sociale, territoriale, generationele, onderwijs- en genderverschillen;

2. is daarom van plan een toekomstgerichte begroting op te stellen die bijdraagt tot het 
herstelproces en de Unie in staat stelt investeringen aan te zwengelen en de 
werkloosheid aan te pakken, de digitale en de groene transitie te ondersteunen, zich te 
richten op een sterke Europese gezondheidsunie, een inclusief herstel te bevorderen, 
waarbij de nadruk ligt op de jonge generatie, en een veilige en welvarende toekomst 
voor EU-burgers te waarborgen; beschouwt deze prioriteiten van essentieel belang voor 
het ondersteunen van het herstel en het leggen van het fundament voor een 
veerkrachtiger Unie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs;

Een bloeiende economie voor het bevorderen van investeringen en het aanpakken van de 
werkloosheid

3. herinnert eraan dat kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) de ruggengraat van de 
Europese economie vormen, bijna 99 % van alle bedrijven in de lidstaten 
vertegenwoordigen en ongeveer driekwart van alle banen bieden; onderstreept de 
aanzienlijke bijdrage van kmo’s aan het scheppen van banen, economische groei en 
stabiliteit; is bezorgd over de ernstige en langdurige gevolgen van de crisis voor kmo’s 
en is voornemens om via diverse EU-programma’s voldoende financiering voor hen zeker 
te stellen;

4. benadrukt in dit verband het belang van een adequaat gefinancierd programma voor de 
interne markt voor het aanzwengelen van het concurrentievermogen, het bevorderen van 
het ondernemerschap, het verbeteren van de toegang tot markten en het doeltreffend 
ondersteunen van kleine ondernemingen, ook door het ontwikkelen van digitale en 
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ondernemerschapsvaardigheden; onderstreept verder het potentieel van het programma 
InvestEU voor het aantrekken van duurzame, innovatieve en sociale investeringen, maar 
ook voor het verstrekken van kapitaalsteun voor kmo’s die onder de crisis lijden; erkent 
de dringende noodzaak om een kmo-vriendelijk ondernemingsklimaat tot stand te 
brengen, kmo-clusters en -netwerken te ondersteunen en de administratieve lasten voor 
bedrijven te verminderen; onderstreept met name de noodzaak om initiatieven op EU-
niveau te ondersteunen die tot doel hebben het opzetten van nieuwe startups te 
vergemakkelijken en hun toegang tot financiering te verbeteren als middel om 
innovatie, banencreatie en ondernemerschap onder jongeren te bevorderen;

5. benadrukt dat massaal geïnvesteerd moet blijven worden in onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie, om de EU een stuwende kracht te laten zijn achter de uitvoering van de 
Europese Green Deal en de digitale transitie; onderstreept in dit verband de bijzondere 
verdiensten van Horizon Europa, met inbegrip van de activiteiten van de Europese 
Onderzoeksraad; is van mening dat het van essentieel belang is kmo’s, startups en 
universiteiten passende, op maat gemaakte steun op het gebied van onderzoek en 
innovatie te bieden, zodat zij actief kunnen deelnemen aan deze enorme uitdagingen; 
wijst op het belang van het bevorderen van samenwerking tussen de academische 
wereld en het bedrijfsleven; benadrukt dat de COVID-19-pandemie duidelijk heeft 
aangetoond hoe belangrijk Europees onderzoek naar farmaceutische producten en 
vaccins is als middel om de weerbaarheid van de EU in het geval van een 
gezondheidscrisis te versterken;

6. beklemtoont dat de Unie moet kunnen reageren op de uitdagingen van de COVID-19-
pandemie door snelle en gerichte begrotingsbesluiten; verzoekt in dit kader dat het 
onverwacht hoge bedrag van vrijgemaakte onderzoeksgelden in zijn geheel beschikbaar 
wordt gesteld binnen Horizon Europa, in volledige overeenstemming met artikel 15, 
lid 3, van het Financieel Reglement, als een van de cruciale instrumenten om nieuwe 
varianten van het virus te neutraliseren en tegelijkertijd te anticiperen op toekomstige 
bedreigingen in het belang van de volksgezondheid en het redden van levens; benadrukt 
dat dit niveau van vrijmakingen niet was voorzien en bijgevolg niet is opgenomen in het 
akkoord over het meerjarig financieel kader (MFK);

7. onderstreept de centrale rol van het cohesiebeleid van de EU als het belangrijkste 
investeringsbeleid van de Unie en een van de hoekstenen van een duurzaam en inclusief 
herstel, en wijst op de unieke Europese meerwaarde en de bijdrage ervan aan de 
algehele harmonieuze ontwikkeling van de EU en haar lidstaten en regio’s; benadrukt 
met name het potentieel ervan om de economische groei te stimuleren en meer 
hoogwaardige banen te creëren, die cruciaal zijn voor het herstelproces; benadrukt de 
cruciale rol ervan bij de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de EU, 
zoals economische, sociale en territoriale cohesie en convergentie tussen en binnen de 
lidstaten, alsook een rechtvaardige transitie, hoogwaardige werkgelegenheid, een 
concurrerende, sociale, groene en circulaire economie, en innovatie, en als drijvende 
kracht achter een eerlijke, inclusieve en duurzame Unie;

8. wijst op de langetermijneffecten van de verlenging van de afwijking van de 
staatssteunregels tijdens de lopende crisis op de eengemaakte markt voor lidstaten met 
beperkte overheidsmiddelen en een beperkte begrotingscapaciteit; onderstreept dat de 
EU-begroting een belangrijke rol speelt bij het garanderen dat de lidstaten en de EU 
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nauw zullen samenwerken om de sociaaleconomische effecten van de pandemie te 
beperken, en dat zij concrete oplossingen vinden om het gelijke speelveld op de 
eengemaakte markt te handhaven en de economische en sociale cohesie tussen EU-
regio’s te versterken;

9. wijst erop dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) hoekstenen zijn van de Europese integratie, die tot doel hebben 
een veilige, betaalbare en hoogwaardige voedselvoorziening en voedselsoevereiniteit 
voor Europeanen te waarborgen, evenals de goede werking van de landbouwmarkten, 
de duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden en de generatievernieuwing onder 
landbouwers te garanderen; herinnert aan de sleutelrol die dit beleid speelt bij het 
leveren van een bijdrage aan een stabiel en aanvaardbaar inkomen voor boeren en 
vissers, met name in de huidige moeilijke context; vraagt dat bijzondere aandacht wordt 
besteed aan kleinschalige landbouw, jonge landbouwers en kleine visserijbedrijven en 
het behoud van een stabiele en veilige voedselketen voor Europese burgers; wijst erop 
dat een aantal landbouwsectoren hard zijn getroffen door de COVID-19-uitbraak en 
andere crises, en ondersteunt, waar dit gepast is, gerichte verhogingen van de relevante 
begrotingsonderdelen voor marktondersteunende maatregelen; herinnert eraan dat deze 
uitdagingen moeten worden aangepakt tijdens de voorbereiding van een hervorming van 
het GLB, die naar verwachting een belangrijkere rol zal spelen bij de verwezenlijking 
van de ambities van de Europese Green Deal;

10. benadrukt de noodzaak om een bijzondere impuls te geven aan de toeristische sector, 
met name de horecasector, die als gevolg van de COVID-19-pandemie met een 
bijzonder ernstige krimp is geconfronteerd, met verwoestende gevolgen, in het 
bijzonder voor regio’s die sterk afhankelijk zijn van toerisme; beklemtoont dat de 
toeristische sector een belangrijke pijler van de economie van de Unie is en dat een 
aanzienlijk deel van haar beroepsbevolking erin werkzaam is, grotendeels bij kmo’s en 
familiebedrijven; verwacht dat de relevante EU-programma’s, met inbegrip van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht, het regionaal beleid, Digitaal Europa en InvestEU, 
een doorslaggevende bijdrage zullen leveren aan het concurrentievermogen op de lange 
termijn en de duurzaamheid van de sector en dat in 2022 de nodige middelen zullen 
worden uitgetrokken in de EU-begroting; herhaalt zijn teleurstelling over het feit dat 
geen gehoor is gegeven aan het verzoek van het Parlement om een specifiek EU-
programma voor toerisme op te zetten;

11. benadrukt de noodzaak van een alomvattende Europese ruimtevaartstrategie en erkent 
de toegevoegde waarde van het ruimtevaartprogramma van de EU; beklemtoont dat de 
Unie de ontwikkeling moet bevorderen van innovatieve en concurrerende Europese 
upstreamsectoren (zware ruimtevaartindustrie) en downstreamsectoren (toepassingen op 
basis van gegevens uit de ruimte); wijst op de belangrijke rol van het EU-agentschap 
voor het ruimtevaartprogramma (EUSPA) en op de noodzaak om te zorgen voor de 
nodige financiële en personele middelen; 

De uitdaging van de groene en de digitale transitie aangaan

12. benadrukt de dringende noodzaak, die nog groter is geworden door de COVID-19-
crisis, om de digitale kloof te dichten, met name door de Europese onderwijsruimte te 
voltooien en het actieplan voor digitaal onderwijs uit te voeren teneinde de 
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doelstellingen inzake digitale vaardigheden te verwezenlijken, inclusief leren te 
bevorderen en de digitale transformatie van Europa te versnellen; wijst erop dat het 
belangrijk is te zorgen voor voldoende financiering en synergieën tussen EU-
programma’s om de voorwaarden te scheppen die bevorderlijk zijn voor een snellere 
marktintroductie van baanbrekende technologieën en innovaties, en om de Europese 
economie en overheidssector in staat te stellen een voortrekkersrol te vervullen bij de 
digitale transitie; beschouwt het programma Digitaal Europa als essentieel voor het 
verbeteren van het concurrentievermogen van Europa in de mondiale digitale economie 
en het verwezenlijken van technologische soevereiniteit; verwacht dat dit programma 
tot meer investeringen in high-performance computing, ethische artificiële intelligentie, 
5G-technologie en cyberbeveiliging in Europa zal leiden, alsook tot de bevordering van 
geavanceerde digitale vaardigheden in de economie en de samenleving; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie zich te houden aan de criteria op basis waarvan minimaal 
20 % van de financiering in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht moet 
worden toegewezen aan de digitale transitie;

13. onderstreept dat de EU-begroting uitermate belangrijk is voor het welslagen van de 
Europese Green Deal, met inbegrip van de biodiversiteitsstrategie en de toepassing van 
het niet-schadenbeginsel, omdat zij het economische en sociale herstel van de lidstaten 
na de coronaviruscrisis een impuls kan geven door groene uitdagingen om te zetten in 
investeringen en mogelijkheden voor structurele hervorming, en de billijke transitie naar 
een duurzamere, inclusievere en veerkrachtigere economie kan vergemakkelijken; wijst 
er nogmaals op dat deze transitie aanzienlijke structurele veranderingen vereist en dat 
niet alle lidstaten, regio’s en steden dezelfde uitgangspositie en responscapaciteit 
hebben om die aan te pakken; benadrukt in het bijzonder dat er voor de nieuwe 
groeistrategie voldoende middelen ter beschikking moeten worden gesteld, waaronder 
herstelfondsen en het mechanisme voor een rechtvaardige transitie, teneinde de Unie in 
staat te stellen haar toezeggingen te honoreren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat 
niemand buiten de boot valt, en is voornemens de uitvoering van de strategie in de 
begroting 2022 nauwlettend in de gaten te houden; onderstreept in dit verband dat 
investeringen in energie-efficiëntie, de circulaire economie, duurzame en betaalbare 
slimme mobiliteit en moderne en veerkrachtige EU-infrastructuur essentiële factoren 
zijn om het concurrentievermogen te herstellen, bij te dragen aan de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen van de EU, de strategische autonomie van de EU te 
vergroten en duurzame industrieën te bevorderen; erkent voorts de cruciale rol van de 
Connecting Europe Facility (CEF) doordat zij de Unie en al haar regio’s, met inbegrip 
van ultraperifere, insulaire en dunbevolkte regio’s, in de vervoers-, de digitale en de 
energiesector met elkaar verbindt;

14. onderstreept het belang van de ondersteuning van klimaatactie en milieubescherming 
door in de EU-begroting extra middelen ter beschikking te stellen voor de 
desbetreffende programma’s en instrumenten, met name het LIFE-programma; 
benadrukt bovendien dat, in de geest van klimaatmainstreaming, de inspanningen op 
alle beleidsterreinen moeten worden opgevoerd om het algemene streefcijfer voor 
klimaatuitgaven voor het gehele MFK 2021-2027 van ten minste 30 % van het 
totaalbedrag van de Uniebegroting en van de uitgaven in het kader van het 
herstelinstrument van de Europese Unie te halen; benadrukt voorts dat er onophoudelijk 
moet worden toegewerkt naar het beschikbaar stellen van 7,5 % van de jaarlijkse 
uitgaven in het kader van het MFK voor biodiversiteitsdoelstellingen in 2024, en 10 % 
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vanaf 2026; dringt erop aan dat het Parlement volledig wordt betrokken bij de 
ontwikkeling van robuustere, transparantere en uitgebreidere methoden voor het 
verrichten en volgen van dergelijke uitgaven, en ziet uit naar de jaarlijkse raadplegingen 
met de Commissie en de Raad, zoals vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord;

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten voldoende financiering te waarborgen voor de 
uitvoering van de EU-strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen, onder meer 
door onderzoek en innovatie voor de transitie naar veilige en inherent duurzame 
chemische stoffen, materialen en producten te bevorderen en door toereikende en 
duurzame middelen te garanderen voor het ECHA, en voor de uitvoering van het actieplan 
voor de circulaire economie op basis van niet-toxische materiaalcycli en het aanstaande 
actieplan om de vervuiling van lucht, water en bodem tot nul terug te brengen;

Een sterke Europese gezondheidsunie

16. bekrachtigt het belang en het potentieel van het programma EU4Health, dat in het 
nieuwe MFK het grootste met middelen van de EU gefinancierde 
gezondheidsprogramma ooit is geworden; verwacht dat de synergieën zullen worden 
versterkt tussen alle EU-programma’s die gericht zijn op de verbetering van de 
capaciteit van de gezondheidsstelsels van de EU en hun paraatheid en 
preventiecapaciteit in geval van crises, en programma’s die voorzien in aanvullende 
investeringen in de gezondheidssector, zoals het ESF+, het EFRO, Horizon Europa en 
Digitaal Europa; is van mening dat het aanleggen van reserves een prioriteit moet 
blijven in de EU-begroting door middel van de programma’s RescEU en EU4Health; 
benadrukt het belang van het EU-mechanisme voor civiele bescherming om ervoor te 
zorgen dat de EU beter voorbereid is en beter kan reageren op natuurrampen, 
pandemieën en noodsituaties;

17. herinnert eraan dat de COVID-19-crisis de gezondheidsstelsels van de lidstaten onder 
ongekende druk heeft gezet en tekortkomingen in de productiecapaciteit van vaccins en 
andere essentiële medische producten in de Unie aan het licht heeft gebracht; benadrukt 
daarom dat de Unie behoefte heeft aan solidariteit en collectieve verantwoordelijkheid, 
die zich vertalen in meer EU-bevoegdheden op het gebied van gezondheid en concretere 
stappen in de richting van een sterkere Europese gezondheidsunie; onderstreept dat uit 
de huidige crisis is gebleken dat er meer moet worden geïnvesteerd in 
gezondheidsinfrastructuur en -vaardigheden en dat het gebrek aan investeringen in het 
verleden gecorrigeerd moet worden; is in dit verband ingenomen met de mededeling 
van de Commissie over de HERA Incubator (COM (2021)0078) als instrument om de 
inspanningen op te voeren om COVID-19-varianten op te sporen, vaccins aan te passen, 
de efficiëntie van klinische proeven te verbeteren, de wettelijke goedkeuring te 
versnellen en de vaccinproductie op te schalen; wijst erop dat de productiecapaciteit 
zich grotendeels buiten de Unie bevindt, wat de levering van geneesmiddelen 
bemoeilijkt op momenten dat er behoefte aan is en een belemmering is die bij de 
opbouw van de Europese gezondheidsunie moet worden weggenomen; benadrukt hoe 
belangrijk het is te zorgen voor voldoende middelen om de productiecapaciteit voor 
vaccins, tegengiffen en andere essentiële geneesmiddelen in de lidstaten te helpen 
vergroten en ervoor te zorgen dat middelen uit de EU-begroting 2022 in noodgevallen 
snel kunnen worden ingezet;
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18. betreurt dat bij 2,7 miljoen personen in de EU in 2020 kanker werd vastgesteld en dat 
ongeveer 1,3 miljoen mensen aan deze ziekte zijn overleden; is ingenomen met het 
Europese plan voor kankerbestrijding, een belangrijke pijler voor een sterkere Europese 
gezondheidsunie; erkent, in overeenstemming met dit plan, dat er behoefte is aan een 
daadkrachtiger aanpak van de Unie van kankerpreventie, -behandeling en -zorg; vraagt 
dat er in de begroting van 2022 voldoende middelen worden uitgetrokken voor de 
relevante EU-programma’s, namelijk EU4Health en het cluster Gezondheid binnen 
pijler II van Horizon Europa en Digitaal Europa, teneinde nieuwe technologieën, 
onderzoek en innovatie te financieren in het kader van de strijd van de EU tegen kanker;

19. wijst met name op de cruciale rol van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en 
het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) in de huidige 
COVID-19-pandemie; dringt aan op voldoende financiering in de begroting 2022 om 
deze belangrijke agentschappen in staat te stellen hun werkzaamheden voort te zetten; 
kijkt uit naar het voorstel tot oprichting van een EU-autoriteit voor paraatheid en 
respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (Health Emergency Preparedness 
and Response Authority — HERA) om te zorgen voor doeltreffende, gecoördineerde 
paraatheid en responscapaciteit van de Unie in geval van toekomstige 
gezondheidscrises; herinnert eraan dat HERA nieuwe middelen moet krijgen om ervoor 
te zorgen dat zij geen negatieve gevolgen heeft voor bestaande programma’s, 
beleidsmaatregelen en agentschappen en om te zorgen voor doeltreffende synergieën 
met het EMA en het ECDC;

Inclusief herstel met de nadruk op de jonge generatie

20. onderstreept dat, net als tijdens de nasleep van de financiële crisis van 2008, ook nu 
weer met name jonge mensen bijzonder zwaar worden getroffen door de gevolgen van 
de COVID-19-crisis, die onder meer heeft geresulteerd in een hogere 
jeugdwerkloosheid en negatieve effecten op onderwijs en geestelijke gezondheid, met 
name voor degenen die de arbeidsmarkt betreden; benadrukt daarom dat alle 
financieringsmogelijkheden volledig moeten worden onderzocht om de integratie op de 
arbeidsmarkt met succes te verbeteren, met name via beroepsopleiding, maatregelen ter 
verbetering van de sociale inclusie, arbeidsomstandigheden en sociale bescherming, ook 
voor personen met een handicap, alsmede de vooruitzichten voor jongeren op het gebied 
van gezin en leven, rekening houdend met de richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven;

21. is ervan overtuigd dat duurzaam herstel in de Unie niet mogelijk is zonder een 
gestructureerde strategie voor Europa’s jonge generatie; wijst er in dit verband op dat 
het bijzonder belangrijk is meer financiële middelen ter beschikking te stellen voor 
programma’s van de Unie zoals Erasmus+, waarvan het succes bij het verbreden van de 
mogelijkheden op het gebied van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid in de hele 
Unie onbetwistbaar is; benadrukt dat Erasmus+ een vlaggenschipprogramma van de 
Unie is dat algemeen bekend is bij de burgers en tastbare resultaten heeft opgeleverd; 
wijst op het potentieel van dit programma voor het bevorderen van excellentie en het 
waarborgen van de toegang van jongeren tot innovatie en ondernemerschap door op 
inclusieve wijze begeleiding en onderwijs aan te bieden, alsook op de behoefte aan 
opleidings- en mobiliteitsacties in het volwassenenonderwijs; betreurt de negatieve 
impact van de COVID-19-crisis op het Erasmus+-programma, die ertoe heeft geleid dat 
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aanzienlijk minder deelnemers deze ervaring hebben kunnen opdoen; onderstreept in dit 
verband het belang van de begroting 2022 om gemiste kansen te compenseren; verzoekt 
de Commissie de voorlichting over het Europees burgerschap en de betrokkenheid van 
burgers verder te bevorderen; herhaalt zijn oproep aan de lidstaten om ten minste 10 % 
van de middelen in het kader van hun herstel- en weerbaarheidsplannen te besteden aan 
hoogwaardig en inclusief onderwijs;

22. beklemtoont dat er behoefte is aan duurzame langetermijnoplossingen voor het met 
succes aanpakken van structurele demografische uitdagingen, alsook voor het beperken 
van de kennisvlucht in plattelands-, insulaire, perifere en minder ontwikkelde gebieden 
en regio’s van de EU; benadrukt dat er financiële middelen nodig zijn om regio’s die 
met een bevolkingsdaling kampen, nieuw leven in te blazen door middel van 
investeringen in sociaal en demografisch beleid ter ondersteuning van gezinnen en om 
de vergrijzende bevolking in Europa voldoende ondersteuning te bieden wat toegang tot 
gezondheidszorg, mobiliteit en openbare diensten betreft; benadrukt dat er passende 
structuren moeten worden opgezet om trends te bestuderen en maatregelen voor te 
stellen om demografische veranderingen adequaat aan te pakken, bijvoorbeeld door in 
de toekomst specifieke criteria op te nemen in de toewijzingsmethode voor 
structuurfondsen;

23. benadrukt dat vrouwen onevenredig hard door de gevolgen van de COVID-19-crisis 
zijn getroffen; onderstreept dat het belangrijk is genderbewuste budgettering in te 
voeren om ervoor te zorgen dat overheidsuitgaven vrouwen en mannen in gelijke mate 
ten goede komen; verzoekt de Commissie in dit verband vaart te zetten achter de 
invoering van een doeltreffende, transparante en alomvattende methodologie, in nauwe 
samenwerking met het Parlement, om relevante genderuitgaven te meten, zoals bepaald 
in het Interinstitutioneel Akkoord, zodat er voor de begroting 2022 concrete resultaten 
kunnen worden getoond en de methodologie tot alle MFK-programma’s kan worden 
uitgebreid; verzoekt verder om een snelle uitvoering van de EU-strategie voor 
gendergelijkheid; wijst op het verontrustende en toenemende verzet tegen 
gendergelijkheid en vrouwenrechten en het belang van het mobiliseren van alle EU-
instrumenten om deze situatie tegen te gaan; verzoekt om aanvullende middelen om de 
bescherming en bevordering van en universele toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten te stimuleren en om vrouwelijke mensenrechtenverdedigers te 
steunen;

24. onderstreept dat in het herstelproces niemand aan zijn lot mag worden overgelaten en 
dat de Unie en de lidstaten daarom het risico op armoede en sociale uitsluiting moeten 
aanpakken; benadrukt dat de begroting van de Unie voor 2022 en het herstelinstrument 
van de Europese Unie (EURI) moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN en de totstandkoming van de 
Europese pijler van sociale rechten door het ondersteunen van een leven lang leren, het 
versterken van de sociale dialoog en het waarborgen van toegang voor iedereen tot 
essentiële diensten zoals gezondheidszorg, mobiliteit, toereikende voeding en 
fatsoenlijke huisvesting; onderstreept in dit verband de toegevoegde waarde van het 
Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) en is van mening dat er onder gedeeld beheer 
adequate financiering moet worden toegewezen aan de uitvoering van de 
jongerengarantie en de aankomende kindergarantie; is ingenomen met de nadruk op de 
sociale dimensie van Europa tijdens de volgende sociale top in Porto;
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25. onderstreept dat de culturele en creatieve sectoren, evenals het cultureel toerisme tot de 
sectoren behoren die het zwaarst getroffen zijn door de crisis die de EU doormaakt, en 
dat dit zo zal blijven; roept op tot aanvullende maatregelen voor die sectoren en tot 
aanvullende financiering voor verwante EU-programma’s, met name het programma 
Creatief Europa; is ingenomen met het creatieve en interdisciplinaire initiatief “nieuw 
Europees Bauhaus” en pleit voor adequate en transparante aanvullende financiering 
voor dit initiatief;

Een veilige en welvarende toekomst bieden aan de burgers van Europa

26. is van oordeel dat economische groei en de welvaart, de interne veiligheid, de 
bescherming van de buitengrenzen van de EU, de grondrechten, de goede werking van 
de Schengenzone en het vrij verkeer binnen de EU onlosmakelijk met elkaar verbonden 
en wederzijds voordelig zijn; beklemtoont dat een verdere integratie van de 
Schengenzone, gebaseerd op deskundigenbeoordelingen, de lidstaten aan de 
buitengrenzen van de Unie meer financiële mogelijkheden zal geven voor grensbeheer; 
herinnert eraan dat het Schengengebied economische voordelen oplevert voor de 
deelnemende landen; benadrukt dat de EU-economie kan worden gestimuleerd door de 
toetreding tot het Schengengebied van de kandidaat-lidstaten die al aan alle technische 
vereisten voldoen; benadrukt dat de toetreding van deze lidstaten tot het 
Schengengebied de effecten van de EU-begroting en de herstelfondsen zou vergroten en 
een directe impact zou hebben op het versnellen van het economisch herstel; herhaalt 
zijn oproep om Roemenië, Bulgarije en Kroatië snel in het Schengengebied te 
integreren; beklemtoont het belang van robuuste EU-investeringen op het gebied van 
interne veiligheid, teneinde de handhaving van het EU-recht en de justitiële reactie op 
grensoverschrijdende criminele dreigingen te verbeteren en de informatie-uitwisseling 
te bevorderen; 

27. neemt nota van het feit dat in het meerjarig financieel kader 2021-2027 hogere bedragen 
voor de uitvoering van het migratie-, asiel- en integratiebeleid zijn uitgetrokken dan in 
de voorgaande jaren; verwacht dat asiel en migratie hoog op de agenda van de EU 
zullen blijven staan; benadrukt dat solidariteitsmaatregelen, zoals 
herplaatsingsprogramma’s, hervestiging en toelating op humanitaire gronden, van 
cruciaal belang blijven in afwachting van een zinvolle hervorming van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel; benadrukt in dit verband dat de lidstaten 
financiële steun nodig zullen blijven hebben voor de opvang, registratie en behandeling 
van asielaanvragen, alsook voor terugkeer en herplaatsing; dringt erop aan dat er meer 
middelen worden uitgetrokken voor de coördinatie met de landen van doorreis en 
herkomst van irreguliere migranten, met als doel mensenhandel en mensensmokkel aan 
banden te leggen en een halt toe te roepen; is ernstig bezorgd over het aanhoudende 
verlies van mensenlevens in het Middellandse Zeegebied en is van mening dat 
opsporing en redding een verantwoordelijkheid zijn die niet uitsluitend aan niet-
statelijke actoren kan worden overgelaten; voegt hieraan toe dat niet-EU-landen aan de 
buitengrenzen van de Unie die worden geconfronteerd met migratiestromen naar de EU, 
ook financiële ondersteuning nodig zullen blijven hebben; benadrukt de belangrijke rol 
van de Europese grens- en kustwacht (Frontex) in dit verband en zijn onlangs 
uitgebreide mandaat, en dringt aan op toereikende financiering voor Frontex om het 
agentschap in staat te stellen zijn taken uit te voeren op alle gebieden die onder zijn 
verantwoordelijkheid en nieuwe mandaat vallen; benadrukt dat het doeltreffende beheer 
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van de buitengrenzen moet voldoen aan het internationale en Unierecht, waarbij in het 
bijzonder het recht op asiel en het beginsel van non-refoulement moeten worden 
geëerbiedigd, met name in de context van de recente beschuldigingen over mogelijke 
betrokkenheid bij uitzettingen; wijst daarom nogmaals op de noodzaak van de 
aanwerving van grondrechtenfunctionarissen, overeenkomstig artikel 110 van 
Verordening (EU) 2019/1896, om bij te dragen aan de bevordering van de grondrechten 
in het kader van het Europees geïntegreerd grensbeheer; benadrukt dat verhogingen van 
de begrotingstoewijzingen voor Frontex gepaard moeten gaan met een overeenkomstige 
toename van de verantwoordingsplicht en de transparantie, en dat er de voorwaarde aan 
moet worden gekoppeld dat het agentschap zich ertoe verbindt het recht van de Unie na 
te leven;

28. geeft aan dat alle agentschappen die op het gebied van veiligheid, justitie, 
rechtshandhaving, grondrechten, asiel en migratie, en grensbeheer actief zijn, over 
voldoende financiering, personeelsleden en opleidingsmogelijkheden moeten 
beschikken, om hun steeds groter wordende takenpakket uit te kunnen voeren, en wijst 
op het belang van onderlinge samenwerking, de noodzaak van technologische innovatie 
en aanpassing, en de essentiële rol die zij spelen bij het verbeteren van de 
samenwerking en de coördinatie tussen de lidstaten; wijst op het belang van een 
deugdelijke implementatie en een goed operationeel beheer van grootschalige IT-
systemen van de EU op het gebied van vrijheid, veiligheid en justitie; 

29. is groot voorstander van grotere inspanningen van de EU om toenemende gevaren voor 
de veiligheid zoals terrorisme, radicalisering en gewelddadig extremisme, criminele 
smokkel, mensenhandel, drugssmokkel, cybercriminaliteit en hybride dreigingen in 
Europa en de buurlanden, evenals desinformatiecampagnes tegen Europese 
democratieën vanuit derde landen aan te pakken, en dergelijke programma’s op EU-
niveau beter te coördineren; wijst erop dat recente terroristische aanslagen hebben 
aangetoond dat de interoperabiliteit van informatiesystemen op het gebied van justitie 
en binnenlandse zaken dringend moet worden verbeterd om de interne veiligheid in de 
Unie te kunnen versterken; wijst erop dat de pandemie heeft geleid tot nieuwe 
uitdagingen op het gebied van criminaliteit; is daarom ingenomen met de strategie voor 
een veiligheidsunie die de Commissie op 24 juli 2020 heeft gepresenteerd, en dringt aan 
op adequate financiering van de actieplannen in dat verband;

30. herinnert eraan dat eerbiediging van de rechtsstaat een essentiële voorwaarde is voor de 
naleving van de beginselen van goed financieel beheer die zijn verankerd in artikel 317 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU); is ingenomen 
met de inwerkingtreding op 1 januari 2021 van de verordening betreffende de rechtstaat, 
waarin een algemene conditionaliteitsregeling wordt vastgesteld voor de bescherming 
van de Uniebegroting, en maakt zich sterk voor het waarborgen van de volledige, 
onmiddellijke en juiste uitvoering ervan; dringt aan op een aanzienlijke verhoging van 
de financiële middelen die worden aangewend om de bescherming van deze 
fundamentele beginselen te waarborgen; onderstreept daarom het belang van een goed 
uitgerust en van toereikende financiële en personele middelen voorzien Europees 
Openbaar Ministerie (EOM) voor de bestrijding van misdrijven die de Uniebegroting 
ondermijnen, en staat erop dat het follow-up moet kunnen geven aan achterstallige 
openstaande zaken en de capaciteit moet hebben om alle nieuwe zaken te evalueren en 
te onderzoeken; 
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31. benadrukt dat de bevordering van Europese waarden en culturen een actieve rol speelt 
bij de ondersteuning van de democratie, non-discriminatie en gendergelijkheid, alsmede 
bij de aanpak van desinformatie en nepnieuws; uit zijn bezorgdheid over de 
verslechtering van de rechtsstaat, de democratie en de grondrechten in sommige 
lidstaten en onderstreept de noodzaak van financiële middelen ter ondersteuning van de 
pers-, media- en artistieke vrijheid in de Unie; benadrukt dat het nieuwe programma 
Burgers, gelijkheid, rechten en waarden van strategisch belang is voor het versterken 
van het Europees burgerschap en de democratie, gelijkheid en de rechtsstaat in de EU, 
evenals voor het ondersteunen van slachtoffers van gendergebaseerd geweld; wijst er 
tevens op dat het justitieprogramma een specifieke doelstelling bevat, namelijk de 
ondersteuning en bevordering van de justitiële opleiding, met het oog op de bevordering 
van een gemeenschappelijke juridische, justitiële en rechtsstatelijke cultuur; vraagt dat 
de financiering voor deze programma’s tijdens de MFK-periode gelijkmatig wordt 
uitgegeven en dringt aan op volledige besteding van de jaarlijkse middelen voor de 
specifieke genoemde doelstellingen; is voorts ingenomen met het vele werk dat het 
Bureau voor de grondrechten continu verzet met betrekking tot het recht en de praktijk 
van de lidstaten op deze gebieden; is van mening dat de conferentie over de toekomst 
van Europa een van de instrumenten is om een aantal uitdagingen op het gebied van 
democratie en grondrechten aan te pakken en acht het van het grootste belang dat elke 
EU-instelling die betrokken is bij de opzet en het beheer van de komende conferentie 
beschikt over een toereikende administratieve begroting;

32. wijst op de belangrijke bijdrage die het instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) levert door de onderliggende 
oorzaken van migratie en gedwongen verplaatsing aan te pakken, door duurzame 
ontwikkeling, democratie, politieke en economische hervormingen, de rechtstaat en 
mensenrechten te bevorderen en door verkiezingsprocessen te ondersteunen; 
onderstreept voorts het strategisch belang van het uitbreidingsbeleid in de landen van de 
Westelijke Balkan; dringt in dit verband aan op aanvullende financiering voor de 
Westelijke Balkan en de oostelijke en zuidelijke buurlanden, alsook voor de Organisatie 
van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije 
Oosten (UNRWA) en voor humanitaire hulp; onderstreept de verantwoordelijkheid van 
de EU om te waarborgen dat zij over voldoende middelen beschikt om de geopolitieke 
gevolgen van de COVID-19-crisis aan te pakken, te zorgen voor een veilig en stabiel 
mondiaal klimaat en solidariteit te tonen met zwaar getroffen derde landen door de 
externe financieringsinstrumenten van de EU te mobiliseren om deze landen te helpen 
de capaciteit van hun gezondheidszorgstelsels te versterken, onder meer door hun 
toegang tot vaccins te verbeteren en de sociaaleconomische gevolgen van de crisis te 
verzachten; benadrukt hoe belangrijk het is om het distributiesysteem voor COVID-19-
vaccins, COVAX, te eerbiedigen teneinde billijke toegang tot vaccins voor de 
kwetsbaarste landen te garanderen; is verder ingenomen met het feit dat rechtstreekse 
steun zal worden verleend aan de buurlanden van de EU, en met name aan haar directe 
buurlanden;

33. wijst er opnieuw op dat het belangrijk is de begroting van de EU van een voldoende 
gedetailleerde nomenclatuur te voorzien zodat de begrotingsautoriteit haar rol op het 
gebied van besluitvorming doeltreffend kan vervullen en met name het Parlement zijn 
taken met betrekking tot democratisch toezicht en democratische controle binnen alle 
rubrieken kan uitoefenen; dringt er daarom op aan dat de begrotingsnomenclatuur de 
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overeenkomst over de NDICI-verordening volledig en zo spoedig mogelijk 
weerspiegelt; verzoekt de Commissie in dit verband een ontwerp van gewijzigde 
begroting bij de EU-begroting 2021 in te dienen tot uitvoering van de in het kader van 
de onderhandelingen over de NDICI-verordening bereikte overeenkomst over vijf 
afzonderlijke toewijzingen voor geografische programma’s in Azië, met name het 
Midden-Oosten, Zuid-Azië, Centraal-Azië, Noord- en Zuidoost-Azië en de Stille 
Oceaan, door de invoering van overeenkomstige afzonderlijke begrotingslijnen; is van 
mening dat een dergelijke harmonisering vóór de begrotingsprocedure van 2022 kan en 
moet plaatsvinden;

34. benadrukt hoe belangrijk het is te zorgen voor toereikende financiering, zowel vanuit de 
lidstaten als via het Europees Defensiefonds teneinde het gemeenschappelijk 
defensiebeleid van de EU geleidelijk te kunnen bepalen, alsook de veiligheid en 
strategische autonomie van de EU te kunnen vergroten; onderstreept voorts dat het 
concurrentievermogen en de innovatie in de Europese defensie-industrie moeten worden 
verbeterd, hetgeen kan bijdragen tot het bevorderen van groei en werkgelegenheid, en 
dat de inzetbaarheid en operationele doeltreffendheid moeten worden verbeterd door 
meer inspanningen te leveren voor de gezamenlijke ontwikkeling van militaire en 
civiele vermogens;

Specifieke en horizontale aspecten van de begroting 2022

35. verwacht, in de aanloop naar de goedkeuring van de begroting 2022, dat het volledige 
potentieel van het MFK-pakket zal worden gerealiseerd en is voornemens de 
tenuitvoerlegging van alle elementen van de bereikte overeenkomst nauw te volgen; 
herinnert eraan dat 2022 het eerste jaar van toepassing van de programmaspecifieke 
aanpassingen krachtens artikel 5 van de MFK-verordening is, onder andere betreffende 
de middelen voor de EU-vlaggenschipprogramma’s die met het nieuwe, op boetes 
stoelende mechanisme zullen worden gefinancierd;

36. wijst op de ernstige vertragingen bij de uitvoering van EU-programma’s en -fondsen, 
met name programma’s onder gedeeld beheer, in de periode 2014-2020; verzoekt de 
lidstaten de uitvoering van die programma’s te versnellen zodat de tijdige start van de 
nieuwe EU-programma’s uit het MFK 2021-2027 en de programma’s die in het kader 
van het EURI worden gefinancierd niet in gevaar komt; uit zijn bezorgdheid over 
mogelijke verdere vertragingen in de uitvoering van de nieuwe MFK-programma’s, 
aangezien de lidstaten eerst moeten voldoen aan de zeer strakke tijdsplanning voor de 
uitvoering van de faciliteit voor herstel en veerkracht;

37. betreurt bovendien de late goedkeuring van het MFK 2021-2027 en is van mening dat 
de gevolgen van deze vertraging gedurende de hele huidige MFK-periode voelbaar 
zullen zijn; onderstreept dat de start van alle vlaggenschipprogramma’s van de EU, 
alsook de financiering van de Europese Green Deal en de digitaliseringsstrategie 
bijgevolg aanzienlijke vertraging hebben opgelopen; verwacht daarom dat alles in het 
werk zal worden gesteld om ervoor te zorgen dat alle nieuwe EU-programma’s in 2022 
volledig operationeel zijn; herinnert in dit verband aan de gemeenschappelijke 
verklaring van het Parlement, de Raad en de Commissie over het aanpakken van de 
COVID-19-crisis zoals vervat in de gezamenlijke conclusies betreffende de begroting 
2021, waarin met name wordt verklaard dat er bijzondere aandacht moet worden 



PE663.167v02-00 16/133 RR\1227120NL.docx

NL

besteed aan sectoren van de economie die het zwaarst door de crisis worden getroffen, 
zoals toerisme en kmo’s, alsook aan mensen die het meest onder de crisis lijden;

38. verwacht verder dat in de begroting 2022 voldoende betalingskredieten worden 
opgenomen, ter dekking van zowel de nieuwe programma’s als de afronding van 
bestaande programma’s, met name gezien de naar verwachting grotere behoefte aan 
betalingen op het gebied van cohesie en plattelandsontwikkeling, en ook om ervoor te 
zorgen dat de begroting van de Unie in de nodige economische stimulansen voorziet; is 
vastbesloten een toekomstige betalingscrisis, zoals de crisis waarvan sprake was aan het 
begin van de vorige MFK-periode, te voorkomen en beoogt daarom nauw toezicht te 
houden op de hoogte van de nog te betalen vastleggingen (RAL); verzoekt de 
Commissie onverwijld een ontwerp van gewijzigde begroting in te dienen dat 
noodzakelijk wordt geacht voor een verhoging van de betalingen in verband met een 
verdere versnelling van EU-programma’s;

39. beklemtoont dat de EU-begroting in 2022 dankzij het EURI aanzienlijk zal worden 
versterkt, en dat ten minste 60 % van alle hiervoor beschikbare middelen vóór het eind 
van dat jaar in het kader van de verschillende programma’s moet worden vastgelegd; 
benadrukt dat het Parlement nauwlettend toezicht zal houden op de algehele uitvoering 
van het EURI, waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan de controle van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht; maakt zich evenwel zorgen over de vertraging bij 
de opgenomen en verstrekte leningen in het kader van dit instrument, hetgeen toe te 
schrijven is aan het feit dat het nieuwe eigenmiddelenbesluit, dat daarvoor de grondslag 
vormt, nog niet van kracht is; benadrukt daarom dat het nieuwe eigenmiddelenbesluit 
dringend door de lidstaten moet worden geratificeerd om het tijdige herstel niet in 
gevaar te brengen, ten nadele van toekomstige generaties;

40. wijst op de juridisch bindende aard van de routekaart voor de invoering van nieuwe 
eigen middelen in de loop van het huidige MFK, die is verankerd in het 
Interinstitutioneel Akkoord, en geeft nogmaals aan een fervent voorstander te zijn van 
dit proces; onderstreept dat de Uniebegroting 2022 een brug zal vormen tussen de eerste 
en de tweede stap van deze routekaart; verzoekt met name de Raad, zodra de 
Commissie de wetgevingsvoorstellen presenteert over nieuwe eigen middelen op basis 
van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, een heffing op digitale 
diensten en een EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS), onverwijld met beraadslagingen 
te beginnen zodat uiterlijk op 1 juli 2022 een besluit kan worden genomen; verwacht 
bovendien dat de besprekingen over de belasting op financiële transacties eind 2022 in 
het kader van intensievere samenwerking tot een goed einde zullen worden gebracht, 
zodat de Commissie met een voorstel voor eigen nieuwe middelen kan komen; wijst in 
dit verband op het belang van een soepele uitvoering, om ervoor te zorgen dat de 
nieuwe eigen middelen in ieder geval de uitgaven dekken in verband met de aflossing 
van kapitaal en rente in het kader van het EURI;

41. onderstreept verder dat belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking 
negatieve gevolgen hebben voor de EU-begroting en voor nationale begrotingen; 
verzoekt om betere coördinatie op het gebied van belasting om de inkomstenbronnen 
van de EU en de lidstaten te beschermen; 

42. onderstreept de centrale rol die de gedecentraliseerde agentschappen van de Unie spelen 
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bij het verlenen van operationele ondersteuning en expertise om de doeltreffende 
uitvoering van de beleidsdoelstellingen van de EU te waarborgen; herinnert eraan dat 
agentschappen over voldoende personeel en middelen moeten beschikken, zodat zij hun 
taken volledig kunnen uitvoeren en optimale resultaten kunnen boeken; onderstreept dat 
de taken van de agentschappen evolueren in overeenstemming met beleidsprioriteiten, 
en benadrukt dat nieuwe verantwoordelijkheden gepaard moeten gaan met nieuwe 
middelen; 

43. onderstreept de waarde van proefprojecten en voorbereidende acties (PP-VA’s) bij het 
uitproberen van nieuwe beleidsinitiatieven en het leggen van de basis voor toekomstige 
acties van de Unie; is daarom van plan een pakket PP-VA’s voor te stellen dat aansluit 
bij zijn politieke prioriteiten; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de in de 
begroting vastgestelde PP-VA’s volledig, tijdig en in samenwerking met het Parlement 
worden uitgevoerd en meer zichtbaarheid krijgen om de impact ervan te maximaliseren;

44. verzoekt de Commissie bij de opstelling van de ontwerpbegroting voor 2022 naar 
behoren rekening te houden met de politieke en budgettaire prioriteiten van het 
Parlement, zoals uiteengezet in deze resolutie; is echter bereid optimaal gebruik te 
maken van de bestaande flexibiliteit en andere bepalingen van de MFK-verordening en 
het Financieel Reglement, teneinde essentiële EU-programma’s in de begroting 2022 te 
versterken en adequaat te reageren op dringende behoeften in verband met onder meer 
de COVID-19-gezondheidscrisis en het herstelproces; dringt in dit verband aan op de 
tijdige activering van het instrument voor noodhulp en op de mobilisering van speciale 
MFK-instrumenten, zoals het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, om 
zo nodig financiële steun te verlenen;

45. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de Rekenkamer.
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26.2.2021

ADVIES VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE

aan de Begrotingscommissie

inzake richtsnoeren voor de begroting 2022 – Afdeling III
(2020/2265(BUI))

Rapporteur voor advies: Christian Ehler

SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat 2022 een jaar moet zijn waarin een impuls wordt gegeven aan een snel 
herstel voor een sociaal, ecologisch en economisch veerkrachtig Europa; is van mening 
dat de actie van de Unie gericht moet zijn op het verlichten van de gevolgen van de 
economische neergang; beklemtoont dat dit herstel tot de dubbele transitie in Europa zal 
moeten bijdragen en is van mening dat financiering voor digitale en energiegerelateerde 
investeringen hierbij een fundamentele rol toekomt, waarbij rekening wordt gehouden 
met de twee verschillende maar onderling verbonden fasen die het Parlement heeft 
aangemerkt in zijn verslag over een nieuwe industriële strategie voor Europa; benadrukt 
dat de Uniebegroting 2022 bedrijven in crisis moet ondersteunen, hoogwaardige 
werkgelegenheid moet helpen creëren, her- en bijscholing moet ondersteunen om de 
arbeidskansen te verbeteren en moet bijdragen tot verlichting van energiearmoede; 
benadrukt het belang van efficiënte aanwending van Next Generation EU (NGEU)-
middelen om nationale herstelplannen uit te voeren; herinnert aan de cruciale rol van 
strategische prognose;

2. benadrukt de noodzaak om onderzoek en innovatie te ondersteunen, in het licht van de 
huidige pandemie en de groene en digitale ambities van de EU; verwelkomt derhalve de 
extra 4 miljard EUR (in prijzen 2018) voor Horizon Europa, inclusief de 1 miljard EUR 
voor de Europese Onderzoeksraad, van mededingingsboetes, marges en automatische 
annuleringen, zoals overeengekomen in het compromis over het meerjarig financieel 
kader (MFK), alsmede de extra 5 miljard EUR (in prijzen 2018) van NGEU; herinnert 
eraan dat deze aanvullende kredieten moeten worden uitgegeven overeenkomstig de 
uitkomst van de definitieve trialoog inzake Horizon Europa die op 11 december 2020 is 
bereikt en die door de ITRE-commissie op 17 december 2020 is bekrachtigd, met 
inbegrip van een gezamenlijke verklaring van de drie EU-instellingen over het 
hergebruik van geannuleerde fondsen binnen Horizon Europa en dat deze kredieten 
moeten worden gebruikt om het beginsel van begrotingscontinuïteit te handhaven door 
het stabiliseren van de schommelingen in de jaarlijkse kredieten, in het bijzonder wat 
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betreft de toename van kredieten van NGEU in de eerste jaren; acht het van essentieel 
belang dat de ITRE-commissie nauw betrokken wordt bij de jaarlijkse besluiten over de 
structuur van de begroting van Horizon Europa, teneinde voor een optimale impact voor 
de Europese onderzoeksgemeenschap te zorgen; 

3. dringt erop aan volledig gebruik te maken van artikel 15, lid 3, van het Financieel 
Reglement, om alle vrijkomende middelen van voormalige EU-kaderprogramma’s voor 
onderzoek aan Horizon Europa toe te wijzen, bovenop de in punt 2 genoemde extra 
kredieten, rekening houdend met de toekomstige behoeften die zullen ontstaan na 2023 
en het einde van de verplichtingen in het kader van NGEU;

4. verwacht dat de Commissie zich volledig houdt aan de gezamenlijke verklaring over het 
hergebruik van geannuleerde fondsen binnen Horizon Europa door de drie genoemde 
clusters te financieren, en haar toezegging gestand doet om de totstandbrenging van een 
samenwerkingsruimte voor Europees cultureel erfgoed te financieren; dringt aan op 
continuïteit van de financiering uit hoofde van Horizon Europa ten behoeve van de 
projecten die zijn vastgesteld als FET-vlaggenschipinitiatieven in het kader van 
Horizon 2020, en voor de uitvoering van de onderzoeksagenda’s die zijn ontwikkeld op 
grond van de voorbereidende H2020-acties ter voorbereiding op een nieuwe generatie 
FET-vlaggenschipinitiatieven in overeenstemming met de overwegingen in het voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 
Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling 
van de regels voor deelname en verspreiding (COM(2020)0459); wijst erop dat er 
voldoende financiering beschikbaar moet worden gesteld, zodat de eerste activiteiten 
van de nieuwe kennis- en innovatiegemeenschap op het gebied van de culturele en 
creatieve sector in 2022 kunnen plaatsvinden;

5. verwelkomt het nieuwe Europese ruimtevaartprogramma, met een algehele begroting 
van 14,8 miljard EUR voor de periode 2021-2027; herinnert eraan dat ruimtevaart een 
belangrijke sector voor de EU is, met een belangrijk overloopeffect op overige 
economische sectoren, en dat het de digitale transitie bevordert; is van mening dat het 
Europese ruimtevaartprogramma een bijzonder belangrijke rol zal spelen voor de 
Europese Green Deal door zijn programma voor aardobservatie, dat zal leiden tot 
tastbare voordelen, zoals milieu-monitoring;

6. benadrukt de noodzaak van een snelle en volledige uitvoering van het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, teneinde een rechtvaardige en sociaal aanvaardbare 
energietransformatie te ondersteunen, de sociaal-economische gevolgen ervan in te 
perken in de getroffen gebieden, gemeenschappen en op de arbeidsmarkten in transitie, 
om de diversificatie van de lokale economische activiteiten te steunen, met name in die 
regio’s in transitie die zeer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen – met name 
steenkool, bruinkool, turf en olieschalie – of broeikasgasintensieve industriële 
processen; benadrukt dat het economisch concurrentievermogen, de energiezekerheid en 
-betaalbaarheid moeten worden gehandhaafd; benadrukt dat een rechtvaardige klimaat- 
en energietransitie niemand aan zijn lot mag overlaten en maatregelen moet bevatten 
voor de uitbanning van energiearmoede;

7. herinnert aan de resolutie van het Parlement van 16 september 2020 over het ontwerp 
van besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese 
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Unie1; is van mening dat nieuwe eigen middelen van cruciaal belang voor de 
Uniebegroting 2022 zijn;

8. gaat ervan uit dat in alle uitvoerings- en monitoringprogramma’s gendergelijkheid 
wordt bevorderd; benadrukt het belang van gendergelijkheid bij de dubbele transitie en 
met name met betrekking tot de deelname van vrouwen op het gebied van wetenschap, 
technologie, techniek en wiskunde;

9. onderstreept dat het belangrijk is voor voldoende financiering te zorgen om bij te dragen 
tot de dubbele transitie met het oog op het bereiken van de energie- en 
klimaatdoelstellingen voor 2030 en klimaatneutraliteit tegen uiterlijk 2050, teneinde 
vorm te geven aan Europa’s “digitale decennium”; is van mening dat de digitale 
transitie ook de groene transitie moet faciliteren en eraan moet bijdragen; wijst in dit 
verband op de sleutelrol van voldoende middelen voor Horizon Europa, de Connecting 
Europe Facility (CEF), in het bijzonder CEF-energie en CEF-digitaal, het Europese 
ruimtevaartprogramma, het programma Digitaal Europa, InvestEU en Europese 
partnerschappen, alsmede het Fonds voor een rechtvaardige transitie, die waar mogelijk 
met NGEU-financiering moeten worden gecombineerd; 

10. herinnert aan het belang van onderzoek en innovatie om de belangrijkste uitdaging, het 
tegengaan van de klimaatverandering, aan te gaan en te zorgen voor strategisch 
leiderschap van de EU; benadrukt het belang om de Europese industrie en moeilijke 
sectoren te hervormen teneinde een duurzame, schone en concurrerende Unie te creëren 
en uiteindelijk onze klimaat- en energiedoelstellingen te halen; benadrukt dat de 
Uniebegroting 2022 projecten moet financieren om te zorgen voor veilige en betaalbare 
energievoorziening voor Europese burgers in overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs, de doelstellingen van de Europese Green Deals en het “berokken-geen-
schade”-beginsel;

11. benadrukt het belang van het Fit-for-55-pakket op beleidsterreinen als hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie; benadrukt de essentiële rol van de uitvoering van 
het EU-Actieplan voor de circulaire economie om voornoemd beleid te verwezenlijken; 
verwacht dat de Uniebegroting 2022 zorgt voor substantiële en vroegtijdige mobilisatie 
van financiering en investeringen in maatregelen op het gebied van energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, met inbegrip van het versneld energie-efficiënt maken van 
gebouwen en de uitbreiding van gedecentraliseerde hernieuwbare energiebronnen en 
toekomstbestendige infrastructuur, om lock-in-effecten en gestrande activa te 
vermijden;

12. herinnert aan de doelstellingen om een uitgavenniveau voor biodiversiteit van 10 % en 
een uitgavenniveau voor klimaatmainstreaming van 30 % te halen, zoals 
overeengekomen in het kader van het MFK 2021-2027; herhaalt zijn oproep om te 
blijven werken aan de traceringsmethoden voor klimaat- en biodiversiteitsgerelateerde 
uitgaven op basis van een robuustere, transparantere en uitgebreidere methodiek; pleit 
voor volledige betrokkenheid van het Parlement bij de ontwikkeling van die methoden 
en kijkt uit naar de jaarlijkse raadpleging inzake klimaat- en 
biodiversiteitsdoelstellingen, zoals vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord;

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0220.
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13. verwelkomt het programma “Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk” en roept 
op tot investeringen in digitalisering en digitale connectiviteit, teneinde de digitale 
doelstellingen voor 2030 helder te definiëren en de problemen ten aanzien van 
cyberveiligheid, interoperabiliteit, vrij verkeer van gegevens, veiligheid, 
aansprakelijkheid en artificiële intelligentie aan te pakken; benadrukt dat 
Unieprogramma’s ter ondersteuning van de digitale transformatie voldoende 
financiering moeten ontvangen teneinde Europa’s “digitale decennium” vorm te geven; 
benadrukt dat moet worden gezorgd voor de continuïteit van de investeringen in high-
performance computing en kwantumtechnologieën, en vraagt om een passend 
financieringsniveau voor de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-
performance computing (HPC), gezien de grote hoeveelheid middelen die nodig zullen 
zijn om er een ecosysteem voor te ontwikkelen, en vraagt daarnaast om verdere 
uitvoering van de ambities van het vlaggenschipinitiatief voor kwantumtechnologie;

14. beklemtoont het belang om de strategische autonomie van de EU en de veerkracht van 
de EU-economie te vergroten; dringt aan op vergroting van het concurrentievermogen 
van de EU en de duurzaamheid van de EU-industrieën teneinde uit te groeien tot een 
gerespecteerde mondiale en concurrerende speler en de doelstellingen van groene en 
digitale transitie, technologische autonomie, duurzame en inclusieve groei, 
hoogwaardige werkgelegenheid en innovatie te verwezenlijken;

15. beklemtoont het feit dat het gezien de huidige economische toestand heel belangrijk is 
om het steunmechanisme voor micro-ondernemingen en kmo’s op te richten en te 
versterken; vraagt in dat opzicht om voldoende en toegankelijke financiering ter 
ondersteuning van kmo’s, micro-ondernemingen en startende ondernemingen, die 
ernstig door de crisis zijn getroffen; verwelkomt in dit verband de aanvullende fondsen 
die tijdens de MFK-onderhandelingen aan InvestEU zijn toegewezen en meent dat 
financiering gericht moet zijn op langetermijninvesteringen ter ondersteuning van het 
economische herstel van de EU; wijst erop dat micro-ondernemingen en kmo’s volledig 
moeten profiteren van de kansen die voortkomen uit de Europese Green Deal en hun 
eigen bedrijfstransformatie naar ecologische duurzaamheid en digitalisering, en dat 
bedrijven die moeilijkheden ondervinden en die bij hun transitie geholpen moeten 
worden, niet mogen worden gediscrimineerd;

16. acht het van het allergrootste belang dat de begroting 2022 gericht is op een strategisch 
industrieel herstel in het licht van de groene en digitale transformaties; herinnert eraan 
dat het industrieel concurrentievermogen en het klimaatbeleid elkaar onderling moeten 
versterken en dat de totstandbrenging van een innovatieve en klimaatneutrale 
herindustrialisering nieuwe banen zal scheppen en het concurrentievermogen van de 
Europese economie zal stimuleren; herinnert in dat verband aan het succes van de 
Europese alliantie voor batterijen, die een concurrerende, circulaire, duurzame en 
veilige waardeketen voor batterijen in Europa heeft gecreëerd; benadrukt het belang om 
de strategische autonomie van de EU te versterken, en wijst op het belang van 
programma’s zoals het Europees Defensiefonds;

17. benadrukt dat de impact en de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 hebben 
aangetoond dat openbare en particuliere investeringen in gezondheidsonderzoek nodig 
zijn; dringt derhalve aan op voldoende financiering in de begroting 2022 voor 
onderzoek en ontwikkeling van productiecapaciteit voor vaccins en geneesmiddelen; 
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benadrukt in dit verband dat het belangrijk is te zorgen voor veilige, effectieve en 
betaalbare vaccins en geneesmiddelen voor iedereen; 

18. dringt aan op voldoende financiering en personeelsbezetting voor EU-agentschappen, 
met name voor het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER), het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie, het Agentschap van de Europese Unie voor 
cyberbeveiliging en het nieuwe agentschap voor het ruimtevaartprogramma; herinnert 
eraan dat ACER al jaren onvoldoende financiering krijgt en onderbezet is, waardoor de 
werking van ACER en zijn vermogen om zijn taken uit te voeren in gevaar dreigen te 
komen, evenals de bijkomende taken die het op grond van recente wetgeving, 
waaronder het “pakket schone energie”, toegewezen heeft gekregen.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME

aan de Begrotingscommissie

inzake richtsnoeren voor de begroting 2022 - Afdeling III
(2020/2265(BUI))

Rapporteur voor advies: Isabel García Muñoz

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 EU van essentieel belang is voor het 
concurrentievermogen, de evenwichtige ontwikkeling, de economische sociale 
samenhang en de duurzaamheid van de Unie, en om de territoriale toegankelijkheid en 
de connectiviteit van alle regio’s van de EU te waarborgen, met bijzondere aandacht 
voor perifere, rurale, insulaire en ultraperifere gebieden en andere geografische 
gebieden met een achterstand;

B. overwegende dat vervoer essentieel zal zijn voor het bereiken van klimaatneutraliteit 
tegen 2050; overwegende dat voldoende gerichte investeringen nodig zijn om in deze 
sector de digitale en de groene transitie te kunnen realiseren, en versneld de overstap 
naar duurzame en slimme mobiliteit te kunnen maken, overeenkomstig de 
doelstellingen van de Green Deal en de Overeenkomst van Parijs en de digitale transitie, 
door te waarborgen dat de digitale infrastructuur op het hoogste niveau kan functioneren 
en dat essentiële digitale hulpmiddelen worden ingevoerd;

C. overwegende dat toerisme een essentiële sector is voor de economie van de EU en de op 
drie na grootste exportindustrie is, en een belangrijke rol speelt voor de economie, het 
concurrentievermogen, de werkgelegenheid en het sociaal welzijn in de EU;

D. overwegende dat de sectoren vervoer en toerisme en de werkgelegenheid die deze 
sectoren genereren zeer zwaar zijn getroffen door de COVID-19-crisis, met name als 
gevolg van de beperkingen van de vrijheid van verkeer die in 2020 zijn ingevoerd en die 
de werking van de interne markt hebben belemmerd; overwegende dat het herstel van 
de sectoren vervoer en toerisme van cruciaal belang is voor de goede werking van de 
interne markt, alsook voor de connectiviteit, het concurrentievermogen en het creëren 
van werkgelegenheid in de EU; overwegende dat vervoer cruciaal gebleken is voor het 
garanderen van een ononderbroken stroom aan goederen in de hele EU gedurende de 
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crisis, en van primordiaal belang zal zijn voor de distributie van het COVID-19-vaccin;

E. overwegende dat de “Vision Zero”-doelstelling van de EU erin bestaat tegen 2030 het 
aantal verkeersdoden met 50 % te verminderen en tegen 2050 het aantal doden tot nul 
terug te brengen; overwegende dat investeringen in verkeersveiligheid een essentieel 
onderdeel zijn van het strategisch actieplan van de EU voor verkeersveiligheid; 
overwegende dat het aanhoudend hoge aantal verkeersdoden suggereert dat moet meer 
moet worden geïnvesteerd om de veiligheid van wegen en weggebruikers te 
waarborgen;

1. dringt aan op versterking van de acties voor het reduceren van emissies en voor het 
waarborgen van een rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit tegen 2050; dringt 
dan ook aan op voldoende financiering voor vlaggenschipprojecten, -doelstellingen en -
initiatieven in de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit – in overeenstemming 
met de regelgevingsvereisten van de Green Deal en de Overeenkomst van Parijs – en, in 
het bijzonder, voor het opschalen van de financiële steun voor op slimme en duurzame 
mobiliteit gerichte acties, met inbegrip van een toename van de productie en het gebruik 
van alternatieve brandstoffen en oplaadpunten, en voor duurzame 
infrastructuurprojecten, met inbegrip van infrastructuur voor het meten van 
luchtvervuiling veroorzaakt door het vervoer, waarbij gestreefd moet worden naar 
technologieneutraliteit; beklemtoont dat deze strategie moet bijdragen tot de verbetering 
van de aantrekkelijkheid, de efficiëntie en de capaciteit van openbaarvervoerssystemen, 
onder meer met behulp van innovatieve vervoersbewijssystemen; benadrukt dat overleg 
met belanghebbenden van het grootste belang is om de doelstellingen te bereiken die 
zijn vastgelegd in de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit; is ingenomen met 
het in verband met het akkoord inzake het meerjarig financieel kader (MFK) bereikte 
akkoord over een eenvoudiger, doeltreffender en resultaatgerichter stelsel van eigen 
middelen dat is toegespitst op de prioriteiten van de EU, in het bijzonder de milieu- en 
digitale doelstellingen;

2. herhaalt dat de digitale en de groene transitie rechtvaardig, inclusief en niet-
discriminerend moeten zijn om ervoor te zorgen dat de werknemers, bedrijven en kmo’s 
in de vervoerssector zich aan deze transitie kunnen aanpassen, en om de meest getroffen 
regio’s en gemeenschappen te ondersteunen; acht het belangrijk dat er passende 
financiering wordt vrijgemaakt voor dit aanpassingsproces, met bevordering van hogere 
sociale normen in de sector, alsook voor de bijscholing, herscholing en training van de 
werknemers om ze te voorzien van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de 
nieuwe perspectieven op en vereisten van de arbeidsmarkt; beklemtoont dat hierdoor de 
sector aantrekkelijker gemaakt kan worden en dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking, de ondervertegenwoordiging van vrouwen en de tekorten aan 
arbeidskrachten aangepakt kunnen worden;

3. dringt aan op een ambitieus budget voor de sectoren vervoer en toerisme van de EU; 
acht de financiering voor de Connecting Europe Facility (CEF) zoals overeengekomen 
in het MFK 2021-2027 onvoldoende voor de behoeften en uitdagingen van de sector; 
benadrukt dat de CEF het belangrijkste instrument is voor de financiering van de 
ontwikkeling van infrastructuur en zorgt voor grote toegevoegde waarde voor de EU op 
het gebied van economische, sociale en territoriale cohesie en connectiviteit, met name 
wat betreft grensoverschrijdende verbindingen en ontbrekende schakels, maar ook voor 
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de mainstreaming van de doelstellingen van de Green Deal en de digitale doelstellingen, 
waarbij tevens het concurrentievermogen wordt bevorderd; wijst eens te meer op de 
cruciale rol die de CEF speelt bij het bevorderen van de ontwikkeling en de snelle 
afronding van een hoogwaardig trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) dat 
duurzaam, veilig, multimodaal en interoperabel is, alsook onderling verbonden op het 
gebied van infrastructuur voor vervoer, energie en diensten; herhaalt dat passende 
financiering voor vervoersprojecten bij zal dragen tot het herstel van de vervoerssector 
en tot een versnelde overgang naar duurzame en slimme mobiliteit;

4. neemt teleurgesteld kennis van de enorme verlaging van de toewijzing van het 
Cohesiefonds aan de CEF voor vervoer in 2021; is van mening dat de bijdrage op de 
begroting voor 2022 weer op het niveau van 2020 moet worden gebracht, om de 
essentiële rol te weerspiegelen die het beleid en investeringen voor vervoer in de Unie 
spelen bij het vergroten van de territoriale, sociale en economische cohesie in de EU, in 
het bijzonder door de voltooiing van de belangrijkste en alomvattende netwerken van 
het (TEN-T); vraagt daarom dat de financiering van het TEN-T gehandhaafd wordt als 
onderdeel van het cohesiebeleid, inclusief de steuncomponent voor de ontwikkeling en 
modernisering van secundaire, regionale en lokale verbindingen; beklemtoont in dit 
verband dat de investeringen in de connectiviteit van perifere en ultraperifere gebieden 
moeten worden versterkt;

5. betreurt dat voor het programma InvestEU minder geld ter beschikking wordt gesteld 
dan waarom het Parlement had gevraagd, gezien de rol van het programma bij het 
bevorderen van duurzame en veilige infrastructuur; betreurt verder de aanzienlijke 
verlaging van de financiering voor het jaarlijkse budget van InvestEU met meer dan 
40 % (vastleggingskredieten) in de jaren 2020 en 2021; is echter ingenomen met de 
opname van het nieuwe beleidsterrein voor duurzame infrastructuur, dat belangrijke 
investeringskansen biedt voor duurzame en veilige vervoersinfrastructuur, 
mobiliteitsoplossingen en -uitrusting en voor de uitrol van innovatieve technologieën; 
vraagt dat bij investeringen in de vervoerssector, met name bij investeringen die worden 
gefinancierd met middelen van de begroting van de Unie, terdege rekening wordt 
gehouden met de duidelijk omschreven milieuprioriteiten;

6. herhaalt dat een rechtvaardige transitie moet worden bevorderd en dat tegelijkertijd 
vooruitgang moet worden geboekt in de richting van duurzame, slimme en 
veerkrachtige mobiliteit die betaalbaar en toegankelijk is voor alle regio’s en alle 
gebruikers; beklemtoont de cruciale rol van de leenfaciliteit voor de overheidssector in 
het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie, die kan dienen ter 
compensatie van de kosten van de energietransitie, met behulp van investeringen in 
veilige en duurzame vervoers- en toeristische infrastructuur in de gebieden die op het 
gebied van de transitie met de grootste uitdagingen worden geconfronteerd, zoals 
plattelandsgebieden en dunbevolkte gebieden, achtergestelde regio’s en gebieden die 
vanuit milieuopzicht kwetsbaar zijn, ten behoeve van alle reizigers, waaronder personen 
met een handicap en beperkte mobiliteit;

7. is ingenomen met het feit dat de Commissie voornemens is het onderzoek naar en de 
uitrol van innovatieve en duurzame technologieën op het gebied van vervoer te 
stimuleren om bij te dragen aan duurzame mobiliteitsdiensten; wijst op de 
onderzoeksprogramma’s van de EU, zoals de CEF, het Cohesiefonds, het Europees 
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Fonds voor regionale ontwikkeling en InvestEU, die van cruciaal belang zullen zijn 
voor de uitrol van deze technologieën;

8. pleit voor een evaluatie van de potentiële effecten van een specifiek fonds dat is gericht 
op de vervoersnetwerken van de ultraperifere gebieden – een Posei-Vervoer– ten 
opzichte van de effecten van het huidige financieringsmodel;

9. is van oordeel dat beter onderhoud van de netwerken bijdraagt tot de efficiëntie en de 
probleemloze werking daarvan, en de duurzaamheid en de prestaties, en dus de 
veerkracht van de TEN-T-infrastructuur, vergroot, alsook de verkeersveiligheid ten 
goede komt, met bijzondere nadruk op kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers, 
fietsers, motorrijders, brommerrijders en andere gebruikers van micromobiliteit; wijst er 
met name op dat het belangrijk is de bestaande infrastructuur met een hoog risico, met 
name oudere en onderontwikkelde delen van het netwerk, aan te pakken en te 
moderniseren; verzoekt de Commissie investeringen in het onderhoud van netwerken te 
faciliteren en te stimuleren en een plan voor toezicht op het onderhoud aan 
kernnetwerken op Europees niveau ten uitvoer te leggen, voor het waarborgen van 
soepele verbindingen tussen alle delen van de EU; verzoekt de Commissie prioriteit te 
verlenen aan regio’s waar is vastgesteld dat het netwerk dringend aan onderhoud toe is 
en te voorzien in advies en technische en financiële steun voor de desbetreffende 
autoriteiten;

10. betreurt de drastische verlaging - met 75 % - van de financiering voor militaire 
mobiliteit in de pijler vervoer in vergelijking met het oorspronkelijke actieplan van 
maart 2018, hetgeen ernstig afbreuk doet aan de ambitie van deze nieuwe 
beleidsdoelstelling, die erop gericht is delen van de infrastructuur van de TEN-T-
netwerken aan te passen en geschikt te maken voor duaal gebruik, om zowel de civiele 
als de militaire mobiliteit te verbeteren;

11. herhaalt dat moet worden nagedacht over manieren om duurzame vervoerswijzen te 
bevorderen, onder meer met behulp van budgettaire prikkels en gebruikmakend van het 
voorbeeld van 2021 als het Europees Jaar van de spoorwegen; moedigt de Commissie 
met het oog hierop aan voort te bouwen op 2021 als het Europees Jaar van de 
spoorwegen en de herinvoering van comfortabele Europese nachttreinen verder te 
bevorderen als een duurzaam alternatief voor korteafstandsvluchten en reizen per auto 
over grote afstand, waarbij gezorgd moet worden voor eerlijke concurrentie tussen alle 
vormen van vervoer en tussen publieke en private exploitanten; wijst op het voorstel 
van het Parlement om 2022 aan te wijzen als “Europees Jaar van groenere steden” en is 
van mening dat dit een mogelijkheid is om duurzame en slimme stedelijke mobiliteit te 
bevorderen;

12. herhaalt eens te meer zijn dringende verzoek om een specifiek programma op Europees 
niveau voor duurzaam toerisme vast te stellen en een specifieke begrotingslijn in te 
voeren met een toegewezen bedrag dat in overeenstemming is met de behoeften van de 
sector; benadrukt dat hiermee deze sector, die sterk aan vervoer gerelateerd is, geholpen 
zou worden zich te herstellen van de COVID-19-crisis en dat dit een eerste stap zou zijn 
in de richting van verbetering van het EU-beleid voor toerisme, wat de economie, het 
concurrentievermogen, de werkgelegenheid, de sociale ontwikkeling en de 
milieudoelstellingen van de Unie ten goede zou komen; is in dat verband ingenomen 
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met het feit dat de Europese Rekenkamer een audit heeft gestart ter beoordeling van 
toerismeprojecten die medefinanciering ontvingen uit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds ter waarde van 6,4 miljard EUR 
in de periode 2007-2013 en 4 miljard EUR tot nog toe in de periode 2014-2020;

13. dringt erop aan de financiering van de Europese vervoersagentschappen en 
gemeenschappelijke ondernemingen af te stemmen op het niveau van hun 
verantwoordelijkheden en op de sleutelrol die zij spelen in de transitie naar het 
koolstofvrij maken van vervoerswijzen; betreurt met name de aanzienlijke verlaging 
van de begroting van het Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) en wijst op de 
rol die dit bureau en de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail spelen voor een 
duurzame verschuiving van de weg naar het spoor, en voor vooruitgang bij de 
totstandbrenging van één Europese spoorwegruimte; vraagt in dit verband om een 
verhoging van de begroting van het ERA voor 2022, ten minste tot op het niveau van 
2020; herinnert ook aan de aanzienlijke werkdruk voor het Europees Agentschap voor 
de veiligheid van de luchtvaart (EASA) naar aanleiding van de onderzoeken naar de 
Boeing 737 Max, en aan de rol die dit agentschap - samen met de gemeenschappelijke 
ondernemingen Clean Sky 2 en SESAR - speelt bij het reduceren van de CO2-emissies 
per passagier; wijst tevens op de waardevolle bijdrage die het EASA, in nauwe 
coördinatie met de Commissie, heeft geleverd met betrekking tot de onmiddellijke en 
langetermijngevolgen van de brexit op luchtvaartgebied, alsook op zijn bijdrage aan een 
hervatting van de luchtvaartactiviteiten waarbij veiligheid en gezondheid voorop staan, 
en met de totstandkoming van het COVID-19-protocol inzake de veiligheid van de 
gezondheid in de luchtvaart; benadrukt dat het Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid (EMSA) een belangrijke rol zou kunnen spelen door de lidstaten te 
ondersteunen bij het beperken van aan de scheepvaart gerelateerde milieurisico’s en bij 
het verbeteren van de duurzaamheid van de maritieme sector, indien hiervoor 
aanvullende middelen ter beschikking worden gesteld;

14. herhaalt dat het EASA, dat als “Europees strategisch investeringsagentschap” is 
geclassificeerd, in 2018 belangrijke nieuwe kerntaken heeft gekregen met betrekking tot 
cyberveiligheid in de luchtvaart, drones en stedelijke luchtmobiliteit, 
milieubescherming, onderzoek en ontwikkeling en internationale samenwerking; vraagt 
daarom dat het agentschap wordt voorzien van een adequate begroting zodat het over de 
nodige middelen beschikt om zijn taken uit te voeren; beklemtoont de rol die het 
Agentschap speelt voor de Green Deal, door middel van zijn werkzaamheden voor het 
verbeteren van de milieugevolgen van de luchtvaart, onder meer door de ontwikkeling 
van nieuwe CO2-normen, toezicht op de preventie van milieufraude, het concept van 
een milieukeurmerk en levenscyclusanalyses, duurzame brandstoffen en de groene 
hernieuwing van vloten van luchtvaartmaatschappijen;

15. onderstreept de belangrijke rol die Europese partnerschappen kunnen spelen bij het 
bevorderen van innovatie en onderzoek, en bij het verbeteren van de prestaties en de 
veiligheid van de sector vervoer, in combinatie met het bevorderen van het reduceren 
van vervoersemissies op basis van technologische vooruitgang en een op wetenschap 
gebaseerd aanpak; wijst erop dat voor Horizon Europa geplande partnerschappen, zoals 
“Batterijen”, “2Zero” en “Schone waterstof” een sleutelrol kunnen spelen bij de 
bevordering van partnerschappen met lidstaten, de particuliere sector en alle 
belanghebbenden, en kunnen bijdragen tot innovatieve voertuigtechnologie en tot de 
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ontwikkeling van een noodzakelijk alomvattend beleid om de vraag naar lage-emissie- 
en emissievrije voertuigen in de hele EU te stimuleren; dringt derhalve aan op 
verhoging van de financiële middelen voor het onderzoekprogramma Horizon Europa;

16. benadrukt dat de herziening van het beleid inzake kredietverstrekking van de Europese 
Investeringsbank (EIB) particuliere investeringen mogelijk moet maken om de 
veerkracht te verbeteren en de inzet van duurzame en slimme technologieën in alle 
vervoerswijzen te versnellen, in overeenstemming met de strategie voor slimme en 
duurzame mobiliteit; beklemtoont voorts dat het herziene beleid inzake 
kredietverstrekking openbare en particuliere investeringen moet bevorderen in 
duurzamere multimodale vervoerswijzen, zoals spoorvervoer, en in vlootvernieuwing 
bij luchtvervoer en vervoer over water; is ingenomen met het feit dat de EIB 
voornemens is om, samen met openbare autoriteiten, ambitieuze 
investeringsprogramma’s voor duurzame mobiliteit op lokaal en regionaal niveau te 
ondersteunen, zoals duurzame stedelijke mobiliteitsplannen en 
openbaarvervoersprojecten;

17. verwelkomt de rol van de nieuwe Faciliteit voor herstel en veerkracht en van de daaraan 
gerelateerde nationale plannen bij het beperken van de sociaal-economische gevolgen 
van de COVID-19-pandemie, en bij het stimuleren van het herstel in de sectoren 
vervoer en toerisme, alsook bij het ondersteunen van de groene en de digitale transitie; 
beklemtoont dat de nationale plannen voor herstel en veerkracht toegespitst moeten 
worden op beleidsterreinen als de groene transitie, de digitale transformatie, 
economische cohesie, concurrentievermogen en sociale en territoriale cohesie; wijst op 
het potentieel van deze beleidsterreinen voor het herstel van de sectoren vervoer en 
toerisme en stelt voor dat de faciliteit onder meer moet worden gebruikt voor het 
opbouwen van veerkracht binnen de sectoren vervoer en toerisme om de 
crisisparaatheid te vergroten met het oog op de aanpak van crises van een vergelijkbare 
omvang in de toekomst; steunt met name de financiering van oplaadinfrastructuur met 
als doel om 500 000 waterstofoplaadpunten te installeren tegen 2025 en een miljoen 
tegen 2030;

18. benadrukt dat het belangrijk is transparantie voorop te stellen bij de financiering door de 
EU van de vervoerssector; wijst er nogmaals op dat overheidsinvesteringen in 
infrastructuur bijzonder gevoelig zijn voor fraude; onderstreept dat het belangrijk is te 
waarborgen dat openbare aanbestedingsprocedures voor door de EU gefinancierde, 
grootschalige vervoersinfrastructuurprojecten op transparante wijze worden 
afgehandeld.
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aan de Begrotingscommissie

inzake richtsnoeren voor de begroting 2022 - Afdeling III
(2020/2265(BUI))

Rapporteur voor advies: Pina Picierno

SUGGESTIES

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

1. wijst op de belangrijke rol die zowel de landbouw als de plattelandsontwikkeling spelen 
bij het bereiken van de doelstellingen van de Unie op het vlak van voedselzekerheid, 
duurzame economische groei, sociale integratie, ecologisch en territoriaal evenwicht, 
dierenwelzijn, instandhouding van de biodiversiteit en de strijd tegen 
klimaatverandering, in volledige overeenstemming met de Europese Green Deal, de 
EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en de “van boer tot bord”-strategie;

2. wijst erop dat het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), gezien zijn 
grote aandeel in de begroting en zijn relevantie voor de klimaat- en 
biodiversiteitsdoelstellingen, een sleutelrol zal spelen bij het bereiken van de ambitieuze 
doelstellingen van de Europese Green Deal, de biodiversiteitsstrategie en de “van boer 
tot bord”-strategie; onderstreept in dit verband dat voor voldoende financiële middelen 
moet worden gezorgd, bij wijze van snel en doeltreffend antwoord op de nieuwe eisen 
die in het kader van de verwezenlijking van die doelstellingen aan de landbouwsector 
worden gesteld, waaronder ten aanzien van structuren die de lidstaten aanmerken als 
strategische structuren van algemeen belang in de agrovoedingssector; 

3. verzoekt de Commissie in kaart te brengen in hoeverre de huidige voorstellen voor 
hervorming van het GLB aan het bereiken van de doelstellingen in kwestie bijdragen; 
verzoekt de lidstaten acties op het gebied van plattelandsontwikkeling te bevorderen die 
erop gericht zijn landbouwers te helpen de ecologische transitie te realiseren en aan de 
doelstellingen van de Europese Green Deal te voldoen; is van oordeel dat een 
doeltreffende bescherming tegen de invoer van producten die niet aan de Europese 
normen voldoen, zal bijdragen tot de bescherming van de gezondheid van de consument 
en van het inkomen van de landbouwers in de Unie;

4. pleit voor een stabiele landbouwbegroting; is in dit verband tegenstander van verlaging 
van het landbouwbudget voor 2022, met name gezien de ernstige crisis en de 
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prijsvolatiliteit waar de landbouwsector de afgelopen jaren mee is geconfronteerd, niet 
in de minste plaats als gevolg van COVID-19; 

5. benadrukt dat de landbouw een leidende rol heeft gespeeld bij de voedselvoorziening 
tijdens de gezondheidscrisis, en dat veel landbouwsectoren zwaar zijn getroffen door de 
beperkingen als gevolg van de pandemie; dringt aan op een steunregeling voor de 
landbouwsector, met een specifiek budget, om de gevolgen van de pandemie op te 
vangen; onderstreept dat het belangrijk is de middelen van het EU-herstelplan te 
gebruiken voor het verlichten van de problemen waar delen van de landbouw en de 
veeteelt mee kampen als gevolg van de duur van de pandemie en de effecten van de 
sluiting van de horeca op een groot aantal productiesectoren;

6. uit zijn ongenoegen over de aanhoudende verhoogde tarieven van de Amerikaanse 
regering voor Europese producten; vindt het onaanvaardbaar dat de agrovoedingssector 
opgezadeld wordt met een groot deel van de kosten van het handelsgeschil in verband 
met Airbus en Boeing, waarvan de oorsprong in een totaal andere sector ligt; wijst in 
het bijzonder op de Amerikaanse tarieven op wijnen en gedistilleerde dranken die op 
12 januari van kracht werden, die de stabiliteit van veel producenten, die reeds moeite 
hebben om de eerste sancties en de COVID-19 crisis te boven te komen, verder zullen 
ondermijnen; wijst erop dat de verliezen die door veel landbouwers in alle betrokken 
sectoren worden geleden verder gaan dan het onmiddellijke effect op de 
verkoopmarges, aangezien de tegenmaatregelen ook secundaire effecten hebben in de 
zin dat wijnen met een hoge toegevoegde waarde uit de EU verdrongen worden door 
producten van andere oorsprong; verzoekt de Commissie met klem een 
compensatiefonds in het leven te roepen voor alle landbouwers die door de 
Amerikaanse sancties worden getroffen en ondertussen te blijven werken aan een 
diplomatieke oplossing waarbij de landbouwsectoren niet in de geschilprocedures 
worden meegezogen; verzoekt de Commissie hiertoe met de nieuwe Amerikaanse 
regering te onderhandelen over een moratorium;

7. steunt de verlenging - tot na 15 oktober 2021 - van de uitzonderlijke maatregelen voor 
de wijnsector om de landbouwers te helpen de COVID-19-crisis te boven te komen, 
gezien de verslechtering van de marktsituatie als gevolg van de aanhoudende lockdowns 
en de economische gevolgen van de crisis, die de consumptietrends aanzienlijk dreigen 
te veranderen; benadrukt dat de wijnsector te maken heeft met een aanzienlijk tweeledig 
effect, van de pandemie én van de Amerikaanse sancties die zijn vastgesteld in het 
kader van het geschil tussen Airbus en Boeing;

8. verzoekt de Commissie de middelen voor plattelandsgebieden in het kader van het 
landbouwbeleid en het cohesiebeleid naar behoren toe te wijzen en daarbij rekening te 
houden met de doelstellingen van beide beleidsterreinen, zoals bepaald in de 
artikelen 39 en 174 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
teneinde de financiering van niet rechtstreeks aan de landbouw gerelateerde 
investeringen met GLB-middelen te beperken;

9. onderstreept dat meer dan 31 % van alle landbouwbedrijven in de Unie het eigendom is 
van landbouwers van 65 jaar en ouder, terwijl jonge landbouwers slechts 6 % van de 
totale boerengemeenschap in de Unie uitmaken; vestigt de aandacht op de 
verschijnselen van ontvolking en vergrijzing van de plattelandsgebieden, en benadrukt 
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dat er adequaat gefinancierde maatregelen moeten worden genomen om deze op 
middellange en lange termijn tegen te gaan; spoort de lidstaten met klem aan de 
bestaande steunmaatregelen te versterken en aanvullende maatregelen te treffen, zoals 
het faciliteren van de toegang tot preferentieel krediet en deskundig advies voor jonge 
landbouwers en mogelijke nieuwkomers in 2022, alsook tot toekomstgerichte 
investeringen, waaronder in digitalisering en roboticatoepassingen, gezien de 
achterblijvende generationele verjonging in de landbouw, die momenteel één van de 
belangrijkste uitdagingen voor het overleven van de Europese landbouw en het milieu 
vormt; wijst op de noodzaak om toegang tot grond en opvolging voor 
landbouwbedrijven te bevorderen als belangrijke vereiste om jonge en nieuwe 
landbouwers in staat te stellen de sector te betreden;

10. verzoekt de Commissie kennis te nemen van het feit dat meer geld nodig is om de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-strategie (met name wat betreft de beperking 
van bestrijdingsmiddelen, de uitbreiding van de biologische landbouw, de beperking 
van het gebruik van antimicrobiële stoffen en de verbetering van het dierenwelzijn) te 
halen, en een overeenkomstige verhoging van de begrotingsmiddelen voor te stellen;

11. dringt erop aan dat alle ontvangsten ten bate van de begroting van de Unie die 
voortvloeien uit bestemmingsontvangsten of terugbetalingen in verband met 
onregelmatigheden in de landbouw in voorgaande jaren binnen rubriek 3 blijven;

12. neemt kennis van de verhoging van de kredieten voor het bestrijden van dier- en 
plantenziekten en -plagen, en benadrukt dat het belangrijk is de door de Commissie 
gecoördineerde actieplannen ter voorkoming, bestrijding en uitroeiing van dier- en 
plantenziekten daadwerkelijk uit te voeren, gezien de aanzienlijke risico’s en het 
toenemende aantal uitbraken in de Unie; onderstreept in dit verband dat nieuwe 
fytosanitaire bedreigingen de verwezenlijking van de doelstellingen van de strategie van 
de Unie ter vermindering van het gebruik van pesticiden kunnen belemmeren of 
verhinderen; dringt tegelijkertijd aan op een verdere aanscherping van de invoerregels 
van de Unie, met inachtneming van de bepalingen van het Internationaal Verdrag voor 
de bescherming van planten; 

13. dringt aan op gerichte financiering voor zowel onderzoek als innovatie, en op de 
vaststelling van agro-ecologische gewasbeschermingsmethoden; herhaalt evenwel dat 
de grenscontroles nog altijd ontoereikend zijn om het binnenkomen van ziekten en 
invasieve soorten, die zo schadelijk voor de citrussector zijn, te voorkomen; 

14. verwelkomt de grotere steun voor onderzoek en innovatie die gericht zijn op de 
productie van veilig en kwalitatief hoogwaardig voedsel, in het bijzonder in de bredere 
context van de “van boer tot bord”-strategie; benadrukt dat het van essentieel belang is 
dat de middelen die voor onderzoek in de agrovoedingssector bestemd zijn, met name 
uit de nieuwe Horizon Europa-begroting en middels Europese innovatiepartnerschappen 
(EIP’s), ook volledig beschikbaar blijven voor landbouwers en veehouders, teneinde het 
concurrentievermogen te verbeteren en innovatie en slimme oplossingen in de 
landbouw- en de plattelandsontwikkelingssector te stimuleren; benadrukt dat de toegang 
tot de modernste landbouwtechnologieën moet worden vergemakkelijkt om de 
efficiëntie en de duurzaamheid van de landbouwproductie te vergroten en jongeren aan 
te moedigen in slimme landbouw te investeren; 
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15. benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat de resultaten van onderzoek en innovatie 
op het niveau van landbouwbedrijven terechtkomen; wijst er verder op dat de deelname 
van de lidstaten aan de kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie onevenwichtig 
is, ten nadele van niet-EU-15-landen; is van mening dat de projecten in het kader van 
Horizon Europa daarom de prioriteiten van alle landen en regio’s moeten 
weerspiegelen;

16. wijst erop dat vorderingen moeten worden gemaakt bij de vereenvoudiging van de 
steunmaatregelen, om ze minder complex te maken en de hoge administratieve 
rompslomp voor de nationale overheidsdiensten en de begunstigden van de steun te 
beperken, in het bijzonder in een overgangsfase in de aanloop naar de toepassing van 
het nieuwe GLB;

17. onderstreept het belang van proefprojecten en voorbereidende acties voor innovatie in 
de sectoren landbouw en plattelandsontwikkeling; vraagt om verdere steun voor 
lopende en nieuwe proefprojecten en voorbereidende acties; benadrukt met name de 
noodzaak van digitalisering in dorpen, teneinde de winstgevendheid van de productie te 
verhogen, en de levenskwaliteit en de lokale werkgelegenheidssituatie en ontwikkeling 
te verbeteren;

18. benadrukt dat de langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden in de Unie vereist dat de 
demografische aspecten en de toenemende ontvolking van het platteland in aanmerking 
worden genomen bij de coördinatie van het beleid en de efficiëntere verdeling van de 
middelen;

19. plaatst eens te meer vraagtekens bij het nut van de huidige crisisreserve en het 
mechanisme voor financiële discipline, die ondanks verzoeken om ondersteuning 
tijdens de COVID-19-pandemie onbenut blijven, terwijl die voor de begroting 2022 
opnieuw uitsluitend een bureaucratische last zullen vormen; herhaalt dan ook 
voorstander te zijn van de invoering van een meerjarige reserve die losgekoppeld is van 
rechtstreekse betalingen;

20. is ingenomen met de middelen van het herstelfonds voor ondersteuning van de 
producenten in de agrovoedingssector bij hun inspanningen zich aan de 
klimaatverandering aan te passen en Europese consumenten van duurzame en lokale 
producten te voorzien; benadrukt dat speciale aandacht moet worden besteed aan de 
kwaliteit van de agrovoedingsproducten die het hardst door de COVID-19-crisis worden 
getroffen;

21. onderstreept dat, hoewel het GLB in 2022 ten uitvoer zal worden gelegd in 
overeenstemming met de regels voor 2014-2020, het bij de maatregelen belangrijk is dat 
meer positieve veranderingen tot stand worden gebracht en voor een duurzame transitie 
wordt gezorgd, in het belang van de landbouwers, het milieu, het klimaat en de 
voedselzekerheid;

22. verzoekt de Commissie om de middelen voor verkoopbevordering niet toe te spitsen op 
specifieke productiemodellen en om de kennis over en de consumptie van de 
levensmiddelen uit het mediterrane voedingspatroon en de kwaliteitsvolle producten 
met een hoge toegevoegde waarde die onder geografische aanduidingen en 
oorsprongsbenamingen in de handel worden gebracht, te blijven bevorderen;



RR\1227120NL.docx 37/133 PE663.167v02-00

NL

23. herinnert eraan dat de voedselzekerheid, de duurzaamheid van de levensmiddelenketen 
en de klimaat- en milieudoelen voor 2030 prioriteiten zijn, die investeringen en steun 
aan landbouwers en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in 
plattelandsgebieden vereisen; wijst in dit verband op het belang van een robuust 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en van een snelle uitrol 
van de middelen van Next Generation EU in 2022, rekening houdend met de 
toezeggingen van de Unie in dat kader;

24. wijst erop dat het volledig vervangen van fossiele brandstoffen en het optimaal benutten 
van een op hernieuwbare bronnen gebaseerde bio-economie belangrijk zijn voor het 
verwezenlijken van de doelstellingen van de Europese Green Deal en het tot stand 
brengen van een hulpbronnenefficiënte circulaire economie; herinnert derhalve 
nogmaals aan het belang van meer steun voor onderzoek en innovatie met middelen van 
het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en van Horizon Europa, zoals 
uiteengezet in de strategie voor de bio-economie van de Commissie;

25. dringt er bij de lidstaten op aan een besluit te nemen over nieuwe eigen 
begrotingsmiddelen, teneinde de uitvoering van het EU-initiatief Next Generation te 
bespoedigen; verzoekt de Commissie de lidstaten toe te staan om - in afwachting van 
het formele besluit - alvast te beginnen met de tenuitvoerlegging van hun herstelplannen 
in het kader van de programma’s voor plattelandsontwikkeling;

26. vertrouwt erop dat de begroting voor 2022 zal worden gebruikt om beter te 
communiceren over de voordelen van de veeteelt in Europa, in het bijzonder de 
extensieve veehouderij en de bijdrage ervan aan het milieu, de biodiversiteit en de 
duurzaamheid van het platteland;

27. benadrukt dat er veel belangstelling is voor het aanpassen van de sectorale GLB-
programma’s, teneinde de marktcrises aan te pakken in bepaalde belangrijke 
landbouwsectoren en landbouwgebieden in de Unie die nadelige gevolgen van de 
COVID-19-crisis hebben ondervonden; dringt erop aan dat sommige van de 
maatregelen ter ondersteuning van landbouwsectoren in verband met de COVID-19-
crisis in 2022 worden voortgezet, met bijzondere aandacht voor het diversifiëren en 
inkorten van de toeleveringsketens;

28. uit zijn tevredenheid over de snelheid waarmee de kredieten voor 
plattelandsontwikkeling in het kader van de programma’s voor 2014-2020 zijn gebruikt 
en moedigt de lidstaten die hun financiële middelen van de periode 2014-2020 niet 
volledig hebben gebruikt aan die tendens voort te zetten tijdens de overgangsperiode 
voor het GLB;

29. benadrukt het belang van kleine landbouwbedrijven in plattelandsgebieden, van 
ecologische landbouwbedrijven en van jonge landbouwers, waaraan speciale aandacht 
moet worden besteed en waarvoor meer financiële middelen moeten worden 
uitgetrokken;

30. is van mening dat de agrovoedingssector in aanmerking moet komen voor steun met 
middelen van de nieuwe reserve voor aanpassing aan de Brexit, aangezien hij hard 
geraakt wordt door de nadelige gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de Unie 
en met een aanzienlijke stijging van de administratieve kosten in verband met 



PE663.167v02-00 38/133 RR\1227120NL.docx

NL

grenscontroles wordt geconfronteerd, waar kmo’s het meest onder te lijden hebben;

31. wijst erop dat steun moet worden geboden voor het opvangen van de negatieve effecten 
van andere handelsovereenkomsten en door derde landen opgelegde tariefmaatregelen, 
en dringt erop aan de nodige begrotingsmiddelen uit te trekken voor marktmaatregelen 
ten behoeve van de getroffen sectoren; eist dat voor landbouwproducten die vanuit 
derde landen in de Unie worden ingevoerd dezelfde normen gelden als voor producten 
die in de Unie worden geproduceerd;

32. herinnert eraan dat, naast het verbeteren van de wetgevingsnormen, verbeterde 
etikettering en onderwijs ook dienstig zijn om de burgers van de EU te helpen hun 
consumptiegewoonten om te buigen in de richting van duurzamere, lokaal 
geproduceerde landbouwproducten; beveelt aan de zorgen in verband met gezond 
voedsel, voeding, biologische productie en dierenwelzijn tot uitdrukking te laten komen 
in de regels voor openbare aanbestedingen;

33. wijst nogmaals op het belang van de Unie-regeling voor groente, fruit en melk op 
scholen, teneinde kinderen te helpen gezond te eten; verzoekt de lidstaten hun middelen 
optimaal te benutten en prioriteit toe te kennen aan duurzame, lokale en hoogwaardige 
productie;

34. roept ertoe op de Unie-programma’s met name te richten op projecten waarmee 
bestaande banen in de landbouwsector veilig worden gesteld, hoogwaardige banen met 
arbeidsrechten, stabiele en gereguleerde beloning en arbeidsomstandigheden worden 
gecreëerd, en armoede en sociale uitsluiting in plattelandsgebieden op doeltreffende en 
doortastende wijze worden bestreden.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS

aan de Begrotingscommissie

inzake richtsnoeren voor de begroting 2022 - Afdeling III
(2020/2265(BUI))

Rapporteur voor advies: Romeo Franz

SUGGESTIES

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

1. is diep verontrust over het feit dat de onderwijskloof ten gevolge van de ongekende 
ontwrichting van het onderwijs door de COVID-19-pandemie is toegenomen en 
daarmee de ongelijkheid in onze onderwijsstelsels; dringt bij de Commissie aan op een 
betere coördinatie van de benaderingen met specifieke integratiemaatregelen die ertoe 
moeten bijdragen te voorkomen dat personen met een beperking, benadeelde kinderen 
en studenten met een kwetsbare en gemarginaliseerde achtergrond nog verder 
achteropraken;

2. wijst erop dat de COVID-19-crisis ingrijpende veranderingen heeft teweeggebracht 
waarbij is overgestapt op digitaal schoolonderwijs; wijst erop dat veel studenten niet 
over de nodige apparatuur en webinfrastructuur beschikken om digitaal onderwijs te 
volgen, en onderstreept dat de toegang tot afstandsonderwijs en lesmateriaal op alle 
niveaus, in het schools en academisch onderwijs, en voor een leven lang leren moet 
worden verbeterd, zodat alle docenten en studenten kwaliteitsonderwijs kunnen geven 
en krijgen; wijst bovendien op de belemmeringen waarmee onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen bij hun dagelijkse werk vanwege de COVID-19-pandemie te 
kampen hebben;

3. dringt er bij de Commissie op aan meer inspanningen te leveren teneinde onderzoekers, 
docenten en hun instellingen van de nodige infrastructuur en middelen te voorzien, 
zoals digitale technologie, software en financiële steun voor cursussen over het geven 
van digitale lessen, zodat er iets kan worden gedaan aan de door de pandemie alsmaar 
groter wordende onderwijskloof en moeilijkheden bij het succesvol uitvoeren van 
onderzoek; ziet kansen om de toekomstige veerkracht en welvaart nu alvast te verhogen 
door extra financiële steun voor onderwijs en innovatie uit te trekken;

4. verzoekt de Commissie te onderzoeken of het mogelijk is ongebruikte of bespaarde 
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middelen te herbestemmen voor cultuur-, onderwijs-, jeugd-, sport- en 
mediaprogramma’s;

5. merkt op dat de overgang naar digitaal schoolonderwijs door de dringende 
omstandigheden van de pandemie werd ingegeven, maar ook dat er reeds nieuwe 
hybride onderwijsmodellen worden voorgesteld, met name een combinatie van 
traditionele en digitale modules; stelt derhalve maatregelen voor om ervoor te zorgen 
dat digitaal onderwijs niet ten koste gaat van de financiering van traditionele 
onderwijsmodellen; wijst erop dat het uiteindelijke doel van onderwijs het bevorderen 
van maatschappijopbouw en cohesie is, hetgeen voornamelijk met traditionele 
onderwijsmodellen wordt bereikt;

6. is van mening dat het onderwijs een van de pijlers van de democratie is; is bezorgd over 
de opkomst van nationaal populisme, desinformatie en maatschappelijke polarisatie 
sinds de eurocrisis van 2010; is dan ook van mening dat de Commissie de financiering 
op dat gebied moet verhogen, in het bijzonder om het onderwijs in EU-burgerschap en 
burgerparticipatie in het kader van de programma’s Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Rechten en waarden te bevorderen en zo het 
samenhorigheidsgevoel in de hand te werken;

7. is tevens verontrust over de onevenredig grote gevolgen van de pandemie voor de 
culturele en creatieve sector, alsook voor sportgerelateerde sectoren, die een cruciale rol 
spelen bij het genereren van economische groei en werkgelegenheid, met name voor 
kmo’s, en bij het bevorderen van de sociale cohesie en het welzijn van 
gemeenschappen, waarvoor de huidige crisis ernstige economische en sociale 
problemen teweeggebracht heeft; verzoekt de Commissie alle noodzakelijke en 
passende maatregelen te treffen om de begunstigden van Unieprogramma’s op deze 
gebieden te ondersteunen, alsmede meer projecten te financieren, ter erkenning van de 
specifieke rol die deze sectoren spelen bij het overwinnen van de maatschappelijke 
uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, en er een prioriteit van te maken 
verloren gegane banen terug te winnen;

8. herhaalt hoe belangrijk het is uitvoering te geven aan de specifieke aanbevelingen voor 
cultuur, jeugd, onderwijs, sport en media van het Europees Semester door een 
toereikend bedrag voor hieraan gerelateerde programma’s uit te trekken;

9. herinnert eraan dat het Europees Parlement cultuur en onderwijs als prioritaire sectoren 
voor steun uit de faciliteit voor herstel en veerkracht heeft aangemerkt; dringt er daarom 
bij de lidstaten op aan ten minste 2 % van de totale begroting van de nationale plannen 
voor herstel en veerkracht te bestemmen voor de culturele en creatieve sector, 10 % 
voor investeringen in hoogwaardig en inclusief onderwijs, d.w.z. onderwijs dat naar 
excellentie streeft en opleidingen in de vaardigheden van de toekomst aanbiedt, met 
bijzondere aandacht voor toegang in het geval van digitaal onderwijs, en 20 % voor de 
digitale transitie, die gedeeltelijk moet worden toegewezen aan specifieke behoeften, 
acties en beleidsmaatregelen in verband met de sectoren cultuur, onderwijs, jeugd, 
media en sport;

10. benadrukt dat de lidstaten ook voldoende en brede steun aan cultuur, onderwijs en 
opleiding uit de nationale begrotingen moeten verlenen; dringt er bij de lidstaten op aan 
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de structuurfondsen anders te verdelen en de getroffen sectoren ook uit het 
investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII) en het investeringsinitiatief 
coronavirusrespons plus (CRII+) uit hoofde van het cohesiebeleid te steunen;

11. betreurt ten zeerste dat het begrote bedrag voor het Europees Solidariteitskorps 
aanzienlijk is verlaagd ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie; 
waardeert het dat het Parlement aanzienlijke verhogingen van de middelen voor de 
programma’s Erasmus+, Creatief Europa en Rechten en waarden voor de periode van 
2022 tot 2027 heeft weten te bedingen, welke hoofdzakelijk uit boetes moeten worden 
gefinancierd; verzoekt de Commissie meer duidelijkheid te verschaffen over wanneer 
en hoe die boetes worden toegewezen; wijst erop dat de financiële steun na 2022 nog 
meer moet worden verhoogd teneinde het onderwijs en de creatieve en culturele sector 
te helpen bij hun groei en herstel na de COVID-19-crisis; dringt er bij de Commissie op 
aan zo veel mogelijk synergie tot stand te brengen en gebruik te maken van 
complementariteit tussen deze en andere programma’s in het kader van het huidige 
meerjarig financieel kader; dringt erop aan dat er via het InvestEU-fonds voldoende 
middelen worden toegewezen aan de culturele en creatieve sector;

12. verzoekt de Commissie cultureel onderzoek in het Horizon-programma op te nemen, 
aangezien de culturele sector zichzelf opnieuw moet uitvinden om mee te kunnen met 
de digitale transitie, die door de COVID-19-pandemie in een stroomversnelling is 
geraakt waarop die sector niet was voorbereid; is van mening dat de pandemie en de 
maatregelen betreffende hygiëneprotocollen in de hele toeleveringsketen van de 
culturele sector ook een urgente behoefte aan nieuwe en innovatieve culturele en 
artistieke creatie-, productie- en presentatievormen heeft doen ontstaan; benadrukt 
derhalve dat het van groot belang is relevant onderzoek in de culturele en creatieve 
sector financieel te steunen;

13. roept op tot de uitvoering van de prioriteiten, agenda’s en beleidslijnen van de EU op 
het gebied van onderwijs, cultuur, jeugd, media en sport; roept op tot de volledige en 
tijdige uitvoering van het EU-actieplan voor digitaal onderwijs en de Europese 
onderwijsruimte;

14. wijst erop dat het sportonderwijs vanwege de COVID-19-crisis grotendeels stilligt; pleit 
voor meer inspanningen om dat type onderwijs in heel Europa tot stand te brengen en 
weer op gang te helpen, en om de digitalisering van dat onderwijs te steunen zonder dat 
dit ten koste gaat van de kwaliteit van de activiteiten zelf;

15. is uiterst bezorgd over de gevolgen van de COVID-19-crisis voor het onderwijs, het 
geestelijk welzijn en de werkgelegenheid van jonge mensen; roept op tot een tijdige 
goedkeuring van de kindergarantie en een strikte uitvoering van de jongerengarantie 
door de lidstaten;

16. wijst erop dat de financiële steun voor cultureel erfgoed moet worden verhoogd nu de 
gebruikelijke uitdagingen en gevaren voor erfgoed zijn verergerd door de gevolgen van 
de pandemie; merkt op dat onderhoudswerkzaamheden stilliggen of op een laag pitje 
staan, dat hygiëneprotocollen een groot deel van het beschikbare personeel en de 
financiële middelen hebben opgeslokt en dat de illegale handel in cultuurgoederen 
tijdens de lockdowns is toegenomen omdat het toezicht en personeel zijn 
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teruggeschroefd, terwijl monumenten steeds verder worden aangetast door de 
klimaatverandering en milieubederf, waardoor het behoud van cultureel erfgoed nog 
lastiger wordt; dringt er derhalve bij de Commissie op aan de financiële steun specifiek 
voor erfgoed te verhogen;

17. verzoekt de Commissie de integratiemaatregelen van Erasmus+ en het Europees 
Solidariteitskorps uit te voeren door binnen zes maanden na de inwerkingtreding ervan 
een kader voor inclusie in te stellen en door de nationale agentschappen te helpen bij het 
uitwerken van actieplannen, met inbegrip van communicatieplannen, om Europese 
burgers voor te lichten en mogelijk geïnteresseerde deelnemers en begunstigden 
doeltreffender te bereiken; onderstreept dat hiervoor speciale financiële 
steunmaatregelen nodig zijn;

18. verwacht een aanzienlijke verhoging van de middelen van het Europees 
Solidariteitskorps voor vrijwilligerswerk, aangezien het om een op ervaring gebaseerde 
activiteit gaat die de sociale cohesie en solidariteit versterkt, vooral onder jonge 
mensen; vindt het belangrijk activiteiten in eigen land tot 20 % te begrenzen en een 
indicatief begrotingsaandeel van 6 % aan te houden voor het humanitaire onderdeel, 
waarbij de capaciteitsopbouw voor dat onderdeel moet worden versterkt;

19. is verheugd over de aangenomen oplossing waarbij de leeftijdsgrens voor vrijwilligers 
in het humanitaire onderdeel van het Europees Solidariteitskorps naar 35 jaar is 
verhoogd, en met name over de mogelijkheid om zonder leeftijdsgrens deskundigen en 
coaches in te schakelen voor het opleiden van jongere vrijwilligers en het optimaliseren 
van hun leeropbrengsten door betere capaciteitsopbouw;

20. wijst erop dat de Europese Green Deal tot uiting moet komen en gemainstreamd en 
begroot moet worden in alle EU-maatregelen, ook op het gebied van onderwijs en 
cultuur en de innovatie daarvan; onderstreept dat het bevorderen van de kennis, 
zeggenschap en vernieuwende ideeën van de burgers, en met name jongeren, zal 
bijdragen tot de bescherming van de ecosystemen en de biodiversiteit, en de transitie 
naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050 zal bespoedigen;

21. is ervan overtuigd dat de culturele en creatieve sector een sleutelrol speelt bij het 
bevorderen van de gedragsveranderingen die nodig zijn om deze overgang tot stand te 
brengen; dringt er bij de Commissie op aan educatieve en culturele activiteiten in de 
financieringsprogramma’s van de Europese Green Deal op te nemen, aangezien dat de 
doeltreffendste instrumenten zijn om consumptie- en productiepatronen duurzaam te 
veranderen, met name onder jongeren;

22. is ingenomen met het creatieve en interdisciplinaire nieuw Europees Bauhaus-initiatief 
dat aan de vormgeving en opbouw van een duurzame toekomst zal bijdragen; ziet bij de 
ontwikkeling en totstandbrenging van dat initiatief een cruciale en essentiële rol 
weggelegd voor de culturele en creatieve sector; is van mening dat het nieuw Europees 
Bauhaus moet bijdragen tot het herstel van de culturele en creatieve sector na de 
COVID-19-crisis; benadrukt dat de financiering voor het initiatief niet afkomstig mag 
zijn van het programma Creatief Europa; is van mening dat het welslagen van het 
initiatief afhangt van de mate waarin synergieën tussen EU-programma’s tot stand 
worden gebracht;
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23. pleit voor een alomvattende evaluatie van de EU-uitgaven aan multimedia-acties en 
voor een betrokkenheidsstrategie met een duidelijker en voorspelbaarder karakter 
teneinde de kennis en het begrip van EU-zaken onder burgers te verbeteren;

24. zegt toe de jaarlijkse werkprogramma’s zorgvuldig te bestuderen in het kader van de 
jaarlijkse begrotingsprocedure om er zeker van te zijn dat de uitgaven op de juiste 
manier en in overeenstemming met de desbetreffende verordeningen worden uitgevoerd 
en dat de werkprogramma’s niet als beleidsvormingsinstrumenten worden gebruikt; 
verwacht in verband met Erasmus+ in de begrotingsonderdelen van de 
ontwerpbegroting voor 2022 een duidelijk onderscheid tussen direct en indirect 
beheerde fondsen voor onderwijs en opleiding te zien;

25. verzoekt de Commissie in een open en transparant verslag te evalueren in hoeverre bij 
de uitvoering van de begroting de doelstellingen van acties op het gebied van cultuur, 
onderwijs, jeugd, media en sport behaald zijn, en om dat verslag aan het Europees 
Parlement te doen toekomen;

26. verzoekt de Commissie actief steun te verlenen aan de proefprojecten van het Europees 
Parlement teneinde de zichtbaarheid ervan te vergroten en de volledige uitvoering en 
ontwikkeling van geslaagde initiatieven te waarborgen;
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STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN
VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

aan de Begrotingscommissie

inzake richtsnoeren voor de begroting 2022 – Afdeling III 
(2020/2265(BUI))

Namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken: Lucia Ďuriš Nicholsonová 
(voorzitter)

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken dient bij de bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande amendementen in:

Amendement 1
Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Europese pijler van 
sociale rechten, die door de Europese 
Raad, het Europees Parlement en de 
Commissie werd afgekondigd in 
november 2017,

Amendement 2
Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de pandemie en 
de beperkende maatregelen die zijn 
ingevoerd in een poging om de pandemie 
in te dammen een ernstig effect hebben 
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op de levensomstandigheden in Europa, 
die verslechteren, en de financiële 
kwetsbaarheid hebben blootgelegd van 
veel Europese huishoudens; overwegende 
dat op het hoogtepunt van de COVID-19-
crisis in 2020 bijna de helft van de 
inwoners van Europa moeite had om 
rond te komen en vier op de tien 
Europeanen het gevoel had dat hun 
financiële situatie sinds de uitbraak van 
de pandemie was verslechterd; 
overwegende dat 54 % van de 
respondenten verklaarde zonder inkomen 
niet langer dan drie maanden hun 
levenstandaard in stand te kunnen 
houden, hetgeen aantoont dat sociale 
bescherming en beleidsinitiatieven om de 
economische en sociale effecten van de 
crisis op de Europese burgers te 
verzachten, van het allergrootste belang 
zijn1;
_________________________
1 Eurofound (2020), Living, 
working and COVID-19, COVID-19 
series, Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie, Luxemburg.

Amendement 3
Ontwerpresolutie
Overweging B (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat door de 
economische gevolgen van de COVID-19-
crisis de baanonzekerheid en angst om 
werkloos te raken nog steeds zeer 
wijdverbreid is en dat nog steeds veel 
huishoudens onder financiële druk staan; 
overwegende dat onder de respondenten 
13 % van de zelfstandigen zonder 
personeel en 8 % van de personen in 
loondienst sinds de uitbraak van de 
COVID-19-pandemie werkloos is 
geworden2; overwegende dat het aantal 
personen dat tijdens de pandemie 
werkloos is geworden, hoger is binnen de 
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jongste leeftijdsgroep (18-34) van de 
respondenten en onder respondenten met 
basis- of middelbaar onderwijs3; 
_________________________
2 Eurofound (2020), Living, 
working and COVID-19, COVID-19 
series, Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie, Luxemburg.
3 Eurofound (2020), Living, 
working and COVID-19, COVID-19 
series, Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie, Luxemburg.

Amendement 4
Ontwerpresolutie
Overweging C (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat tijdens de eerste 
fase van de COVID-19-crisis een groot 
aantal personen van werk naar inactiviteit 
zijn overgegaan en dat dit aantal groter is 
dan het aantal personen dat naar 
werkloosheid is overgegaan; overwegende 
dat van de vrouwen die vóór de uitbraak 
van de pandemie werkten en vervolgens 
hun baan kwijtraakten 4 % inactief werd 
tegenover 1 % voor mannen; overwegende 
dat dit bijzondere inspanningen zal 
vergen, aangezien is gebleken dat re-
integratie vanuit een status van inactiviteit 
moeilijker te bewerkstelligen is dan vanuit 
een status van werkloosheid;

Amendement 5
Ontwerpresolutie
Overweging D (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het directe effect 
van de COVID-19-pandemie op de 
werkgelegenheid laat zien dat werknemers 
met precaire arbeidsomstandigheden, 
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zoals werknemers met een tijdelijk 
contract, zwartwerkers, personen met 
meerdere banen of bepaalde soorten 
platformwerkers een hoger risico lopen 
om hun baan te verliezen; overwegende 
dat dit soort werknemers gewoonlijk 
minder goed gedekt is door de sociale 
bescherming en minder toegang blijkt te 
hebben tot overheidssteun; overwegende 
dat, teneinde integratie op de 
arbeidsmarkt op middellange tot lange 
termijn te waarborgen om ongelijkheden 
en segmentering van de arbeidsmarkt te 
voorkomen, gerichte maatregelen moeten 
worden uitgewerkt en gehandhaafd om de 
overgang van die personen van 
werkloosheid of inactiviteit naar werk aan 
te pakken teneinde bij te dragen aan goed 
functionerende en inclusieve 
arbeidsmarkten4; 
__________________________
4 Eurofound (2021), COVID-19: 
Some implications for employment and 
working life, (in voorbereiding) 
Eurofound (2020), New forms of 
employment: 2020 update.

Amendement 6
Ontwerpresolutie
Overweging E (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het uitbreken van 
de pandemie het inherente verband tussen 
eerlijke en veilige mobiliteit aan het licht 
heeft gebracht; overwegende dat talrijke 
grens- en seizoenarbeiders zich in de 
context van de COVID-19-crisis in een 
bijzonder kwetsbare situatie bevinden wat 
hun arbeidsomstandigheden en hun 
gezondheid en veiligheid op het werk 
betreft; overwegende dat tijdens de crisis 
schokkende berichten zijn opgedoken 
over inbreuken op en niet-handhaving 
van de rechten van grens- en 
seizoensarbeiders wat hun arbeids- en 
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levensomstandigheden betreft; 
overwegende dat veel grens- en 
seizoenarbeiders essentieel zijn voor de 
levering van kritieke goederen en 
diensten in belangrijke economische 
sectoren zoals landbouw en 
voedselproductie, vervoer, logistiek, de 
bouw, sociale diensten, onder meer zorg, 
sociaal werk en toerisme, maar ook de 
verwerking en verpakking van 
levensmiddelen, visserij, bosbouw, 
gezondheidszorg, onderzoek, de IT-sector, 
de farmaceutische industrie, de kritieke-
infrastructuurindustrie en andere 
sectoren, en dat zij van vitaal belang zijn 
voor elke vorm van economisch herstel;

Amendement 7
Ontwerpresolutie
Overweging F (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de komende jaren 
zonder twijfel gekenmerkt zullen worden 
door een economische en 
arbeidsmarktcrisis met een hoge 
werkloosheid en continue 
personeelstekorten die de nodige 
aandacht moeten krijgen, met name in 
sectoren waar de aloude tekorten 
verergerd zijn door de pandemie, zoals de 
gezondheidszorg, naast nieuwe tekorten 
als gevolg van COVID-19 en de transitie 
naar het digitale tijdperk en een 
klimaatneutrale economie; overwegende 
dat de groene en de digitale transitie een 
prioriteit vormen en dat bij de 
verstrekking van steun voor 
werktijdverkorting, onder andere via 
EU SURE, rekening moet worden 
gehouden met billijkheid en permanente 
opleidingsprioriteiten in het licht van die 
transities; overwegende dat slechts in 
beperkte mate gebruik wordt gemaakt van 
opleidingsmogelijkheden tijdens de 
inactiviteitsperiode in verband met 
werktijdverkorting of tijdelijke 
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werkloosheid en dat het beperkte gebruik 
van de inactiviteitsperiode voor de 
ontwikkeling van het menselijk kapitaal te 
wijten is aan een gebrekkige planning 
voor opleidingsbehoeften, beperkte 
middelen als gevolg van de crisis, het 
voortdurende tekort aan geschikte 
opleidingen, met name in de sectoren die 
het zwaarst door de pandemie zijn 
getroffen, en de moeilijkheid om de duur 
van de inactiviteitsperiode te voorspellen;

Amendement 8
Ontwerpresolutie
Overweging G (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat 
werktijdverkortingsregelingen moeten 
worden gecombineerd met 
activeringsbeleid voor de begunstigden 
wanneer de noodmaatregelen worden 
versoepeld; overwegende dat het 
belangrijk is de inkomenssteun niet te 
vroeg stop te zetten, maar dat tegelijk 
duidelijk wordt dat veel banen en 
ondernemingen door de crisis verdwenen 
zijn, zodat een adequaat actief 
arbeidsmarktbeleid nodig is om steun te 
verlenen aan wie verder moet, om deze 
personen in staat te stellen een goede 
baan te krijgen; overwegende dat 
dergelijk activeringsbeleid ertoe kunnen 
leiden dat werknemers gedwongen zijn 
onzekere banen zonder perspectief te 
aanvaarden en dat die situatie moet 
worden voorkomen;

Amendement 9
Ontwerpresolutie
Overweging H (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de COVID-19-
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crisis en de onbedoelde gevolgen van de 
lockdownmaatregelen de winst die 
gedurende decennia is geboekt op het 
gebied van gendergelijkheid dreigen uit te 
wissen, met een reëel risico dat vrouwen 
zich uit de arbeidsmarkt terugtrekken en 
dat zich ontwikkelingen voordoen die de 
genderrollen versterken; overwegende dat 
vrouwen vanwege de sectorale en 
arbeidsmarktsegregatie, waarbij vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in slecht 
betaalde en deeltijdbanen en in sectoren 
die zwaar door de COVID-19-crisis zijn 
getroffen, een hoger risico lopen om te 
worden getroffen door de 
werkgelegenheids- en sociale gevolgen 
van de crisis; overwegende dat dit de 
genderkloof inzake arbeidsparticipatie, 
die Europa meer dan 320 miljard EUR 
kost, oftewel 2,4 % van het bbp van de 
EU5, nog verder kan verdiepen;
_________________________
5 Eurofound (2020), Women and 
labour market equality: Has COVID-19 
rolled back recent gains?, Bureau voor 
publicaties van de Europese Unie, 
Luxemburg.

Amendement 10
Ontwerpresolutie
Overweging I (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de sluiting 
van scholen en het feit dat mensen 
thuiswerken een reëel risico bestaat dat 
de genderkloof dieper zal worden en het 
evenwicht tussen werk en privéleven zal 
verslechteren, waardoor moeders van 
kleine kinderen de grootste slachtoffers 
zijn; overwegende dat ten minste een op 
de drie vrouwen met kleine kinderen 
moeite had om zich op haar werk te 
concentreren, tegenover een op de zes 
mannen, en dat meer vrouwen (24 %) dan 
mannen (13 %) vanwege 
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gezinsverantwoordelijkheden niet de 
nodige tijd aan hun werk konden 
besteden6; overwegende dat 
beleidsinitiatieven om de 
arbeidsparticipatie en de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen te 
ondersteunen in deze uitdagende tijd 
dringend noodzakelijk zijn om de winst 
die de afgelopen decennia op het gebied 
van gendergelijkheid is geboekt, te 
behouden;
_________________________
6 Eurofound (2020), Women and 
labour market equality: Has COVID-19 
rolled back recent gains?, Bureau voor 
publicaties van de Europese Unie, 
Luxemburg.

Amendement 11
Ontwerpresolutie
Overweging J (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de pandemie de 
trend om te telewerken waarschijnlijk 
heeft versneld, hoewel dit niet voor alle 
werknemers mogelijk was; overwegende 
dat momenteel bij 37 % van het werk in 
loonverband in de EU telewerken 
mogelijk is en dat telewerken na de crisis 
waarschijnlijk veel gebruikelijker zal 
worden, voortgaand op de overwegend 
positieve ervaringen van werknemers en 
werkgevers met telewerken tijdens de 
COVID-19-pandemie; overwegende dat 
een toename van telewerk de kloven op de 
arbeidsmarkt kan verdiepen en dat 
telewerkers vaker melding maken van 
conflicten tussen werk en gezinsleven, 
vervaging van de grenzen tussen werk en 
privéleven, gevoelens van angst en 
vermoeidheid, alsmede hoofdpijn en 
vermoeide ogen7; overwegende dat 
telewerk eveneens kan leiden tot langere 
werktijden, kortere rusttijden tussen 
werkdagen en intensivering van werk, met 
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gevolgen voor gezondheid en welzijn; 
overwegende dat beleidsmaatregelen 
moeten worden ontwikkeld en de 
arbeidsomstandigheden van telewerkers 
moeten worden gemonitord, bijvoorbeeld 
via geharmoniseerde enquêtes in de hele 
EU zoals de Europese enquête naar de 
arbeidsomstandigheden, en dat gegevens 
moeten worden verzameld over de 
doeltreffendheid van de huidige 
arbeidsrechtelijke regels voor de 
bescherming van de gezondheid en het 
welzijn van telewerkers en voor de 
bestrijding van eventuele toekomstige 
ongelijkheden8;
_________________________
7 Telework and ICT-based mobile 
work: Flexible working in the digital age, 
New forms of employment series, Bureau 
voor publicaties van de Europese Unie, 
Luxemburg.
8 Eurofound (2020), Teleworkability 
and the COVID-19 crisis: a new digital 
divide?

Amendement 12
Ontwerpresolutie
Overweging K (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat onderzoek de 
enorme impact aantoont van de COVID-
19-crisis op jongeren, hun geestelijke 
gezondheid, hun loopbaanperspectieven 
en de accumulatie van menselijk kapitaal; 
overwegende dat jongeren, die al het 
slachtoffer waren van de crisis van 2008, 
het zwaarst worden getroffen door de 
dalende werkloosheid en tevens ruim 
vertegenwoordigd zijn onder de 
werknemers die als gevolg van de 
COVID-19-crisis met verplicht verlof zijn; 
overwegende dat het effect van de 
pandemie op het onderwijs bovendien de 
kansen van jongeren aantast om 
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menselijk kapitaal en vaardigheden te 
accumuleren; overwegende dat het besluit 
om de scholen te sluiten en snel over te 
schakelen op online lesgeven de 
verschillende paraatheid heeft blootgelegd 
in landen en onderwijsinstellingen, met 
het risico dat de ongelijkheid tussen de 
meest bevoorrechte en de meest kwetsbare 
groepen toeneemt; overwegende dat de 
beperkingen met betrekking tot sociale 
samenkomsten en mobiliteit schadelijke 
gevolgen hebben voor de geestelijke 
gezondheid van jongeren; overwegende 
dat in 2020 55 % van de jongeren het 
risico liep van een depressie en een op de 
tien jongeren zich eenzaam en angstig 
voelde, een veel groter aandeel dan in de 
rest van de bevolking, en dat de sporen 
hiervan zichtbaar bleven toen de 
samenlevingen en de economieën werden 
heropend9;
_________________________
9 Eurofound 2021, The impact of 
COVID-19 on Youth (in voorbereiding).

Amendement 13
Ontwerpresolutie
Overweging L (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de COVID-19-
pandemie alle Europese landen zwaar 
heeft getroffen en er een concreet risico 
bestaat dat het effect van de COVID-19-
crisis per lidstaat verschillend zal zijn 
naargelang van de opbouw van hun 
economie en de maatregelen die worden 
getroffen om de pandemie onder controle 
te krijgen; overwegende dat de regeringen 
van de lidstaten en de Europese Unie, om 
te voorkomen dat nieuwe 
divergentiepatronen ontstaan in de 
sociale prestaties van de lidstaten, een 
uitgebreide reeks van beleidsinitiatieven 
en herstelpakketten hebben ingevoerd, 
zoals NextGenerationEU en het SURE-
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initiatief, om de economische en sociale 
tegenspoed als gevolg van de crisis te 
verzachten; overwegende dat goed 
werkende socialezekerheidsstelsels van 
cruciaal belang zijn om armoede, 
werkloosheid en informele circuits te 
voorkomen, fungeren als krachtige 
economische en sociale stabilisator en 
tegelijkertijd de geaggregeerde vraag 
stimuleren;

Amendement 14
Ontwerpresolutie
Overweging M (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de EU en de 
lidstaten een uitgebreid pakket aan 
maatregelen hebben genomen om het 
effect van de pandemie op het 
bedrijfsleven, werknemers en burgers 
zoveel mogelijk te beperken; overwegende 
dat de aard van de maatregelen verandert 
en breder wordt, bijvoorbeeld met een 
sterkere focus op de aanpassing van 
werkplekken en werkmethoden die 
verschillende benaderingen vereisen voor 
het beheren en plannen van werk; 
overwegende dat instrumenten voor het 
verzamelen en structureren van 
informatie over de gekozen 
beleidsmaatregelen, zoals de databank 
COVID-19 EU PolicyWatch van 
Eurofound of de meer structurele 
instrumenten in de databank met 
steuninstrumenten van de Europese 
herstructureringsmonitor, van essentieel 
belang zijn om de ontwikkelingen te 
monitoren en feitenmateriaal te leveren 
voor de beoordeling ervan;

Amendement 15
Ontwerpresolutie
Overweging N (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de begroting 
2022 gericht moet zijn op de aanpak van 
de sociale en 
werkgelegenheidsuitdagingen die het 
gevolg zijn van de COVID-19-pandemie, 
alsmede op de ondersteuning van 
werknemers en ondernemingen in de 
overgang naar een meer op solidariteit 
gebaseerde digitale, groenere en 
klimaatneutrale economie; overwegende 
dat, in een periode van ongekende crisis, 
de hoofddoelstellingen van de Commissie 
voor de begroting 2022 onder andere 
moeten bestaan uit het leveren van een 
bijdrage aan uitbannen van 
kinderarmoede, het ondersteunen van 
jongeren door hun de opleiding en de 
kansen te bieden die zij nodig hebben om 
zich succesvol te ontwikkelen, het 
aanpakken van werkloosheid en het 
verhogen van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen;

Amendement 16
Ontwerpresolutie
Overweging O (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat sociale 
investeringen inhouden dat wordt 
geïnvesteerd in mensen met het oog op 
het verbeteren van hun 
levensomstandigheden; overwegende dat 
de belangrijkste beleidsterreinen voor 
sociale investering sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, langdurige zorg, 
onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, 
justitie en sociale diensten voor 
benadeelde groepen omvatten; 
overwegende dat een doortimmerd sociaal 
beleid een grote bijdrage levert aan 
duurzame ontwikkeling en groei, alsook 
aan de bescherming van mensen tegen 
armoede, en fungeert als economische 
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stabilisator;

Amendement 17
Ontwerpresolutie
Titel

Ontwerpresolutie Amendement

Terug op de rails: begroting 2022 voor 
herstel van de COVID-19-crisis

Terug op de rails: begroting 2022 voor 
herstel van de COVID-19-crisis en 
prioriteiten voor de aanpak van de 
economische en sociale gevolgen van de 
pandemie en de verwezenlijking van een 
rechtvaardige transitie en sociale 
veerkracht

Amendement 18
Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. wijst erop dat de impact van de 
COVID-19-pandemie ongekend is wat de 
omvang, verspreiding en reikwijdte 
betreft, met gevolgen voor de gezondheid 
en de sociaal-economische situatie van 
miljoenen mensen in Europa, met als 
resultaat een ongekende crisis met 
desastreuze gevolgen voor mensen en hun 
gezinnen, werknemers en 
ondernemingen; benadrukt in dit verband 
dat ook 2022 een cruciaal jaar zal zijn en 
dat daarom een ongekende respons nodig 
is, alsmede een sociale en duurzame 
begroting die niemand aan zijn lot 
overlaat, met inbegrip van atypische 
huishoudens zoals LGBTIQ+-gezinnen of 
eenoudergezinnen, ouderen, migranten en 
vluchtelingen, Roma, kinderen en 
jongeren, de meest hulpbehoevenden en 
andere achtergestelde groepen;

Amendement 19
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de Uniebegroting 
2022, gezien de bijzondere onzekerheid 
over de vooruitzichten van de economie, 
die in 2022 naar verwachting niet zal 
herstellen tot het niveau van vóór de 
pandemie, en gezien de absolute noodzaak 
van een snel herstel van de economische en 
sociale schade als gevolg van COVID-19, 
een nog centralere rol moet spelen bij het 
waarborgen van een positieve en tastbare 
impact op het leven van burgers en het 
mede ondersteunen van de Europese 
economie, het aantrekken van 
investeringen en het creëren van 
werkgelegenheid overal in de Unie, alsook 
het faciliteren van het verkleinen van de 
economische, sociale, territoriale en 
generationele verschillen;

1. is van mening dat 2022 zal worden 
gekenmerkt door uitdagingen, als gevolg 
van de Europese Green Deal en de 
digitale transitie, die sterk zullen worden 
versneld door de COVID-19-crisis en met 
name gevolgen zullen hebben voor de 
arbeidsmarkt, door de bijzondere 
onzekerheid over de vooruitzichten van de 
economie, die in 2022 naar verwachting 
niet zal herstellen tot het niveau van vóór 
de pandemie, en de absolute noodzaak van 
een snel herstel van de economische en 
sociale schade als gevolg van COVID-19, 
en door de noodzaak om de samenleving 
bestand te maken tegen mogelijke 
toekomstige crises;

Amendement 20

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst er met name op dat de 
herstelmaatregelen hoogwaardige 
werkgelegenheid moeten brengen die past 
bij de digitale transformatie van Europa, 
de Europese Green Deal en duurzame 
ontwikkeling in een klimaatneutrale 
economie, en moeten worden aangevuld 
met een sterke sociale dimensie, waarbij 
sociale en economische ongelijkheden 
worden aangepakt en wordt voorzien in de 
behoeften van degenen die het zwaarst 
door de crisis zijn getroffen, met name 
huidige en potentiële kwetsbare en 
achtergestelde groepen;
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Amendement 21

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. benadrukt daarom dat de 
begroting van de Unie voor 2022 een 
sterke sociale dimensie moet hebben, 
duurzame groei, cohesie en opwaartse 
sociale convergentie moet stimuleren en 
een economisch bestuur moet bevorderen; 
is voorts van mening dat zij een sleutelrol 
moet spelen bij het waarborgen van een 
positieve en tastbare impact op het leven 
en het sociaal-economische welzijn van de 
burgers en bij het leveren van een 
bijdrage aan het ondersteunen van de 
Europese economie, het aantrekken van 
investeringen en het ondersteunen van het 
behoud van banen en het scheppen van 
hoogwaardige banen in de hele Unie, 
alsook bij het helpen verminderen van 
economische, sociale, territoriale, 
intersectionele en generationele 
ongelijkheden; wijst erop dat de volledige 
impact van de crisis nog moet komen, met 
name gezien het risico van stijgende 
werkloosheid, en dat het daarom van 
essentieel belang is dat de vangnetten in 
2022 de capaciteit behouden om hun 
functie te vervullen;

Amendement 22

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is derhalve voornemens een 
toekomstgerichte begroting op te stellen 
die bijdraagt aan het herstelproces en de 
Unie in staat stelt investeringen aan te 
zwengelen en de werkloosheid aan te 
pakken, de digitale en de groene transitie te 
ondersteunen, de vooruitzichten van de 

2. benadrukt daarom dat er een 
ambitieuze en toekomstgerichte duurzame 
begroting voor 2022 moet worden 
vastgesteld die bijdraagt aan het proces 
voor herstel en weerstandsopbouw en 
gericht zal zijn op het prioriteren en 
verzachten van de sociale, economische 
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jonge generatie te verbeteren en de 
demografische uitdagingen aan te pakken, 
en de burgers van de EU een veilige en 
welvarende toekomst waarborgt; 
beschouwt deze prioriteiten van essentieel 
belang voor het ondersteunen van het 
herstel en het leggen van het fundament 
voor een veerkrachtiger Unie;

en werkgelegenheidseffecten van de 
COVID-19-crisis, om ervoor te zorgen dat 
alle werknemers in Europa worden 
beschermd en dat niemand aan zijn lot 
wordt overgelaten, en om het herstel van 
bedrijven en lidstaten te ondersteunen; is 
van mening dat de begroting voor 2022 de 
Unie in staat moet stellen investeringen 
aan te zwengelen en de werkloosheid, met 
name de jeugdwerkloosheid, en de 
transformatie van de arbeidsmarkt aan te 
pakken, de digitale en de groene transitie te 
ondersteunen, de vooruitzichten van de 
jonge generatie te verbeteren en de 
demografische uitdagingen aan te pakken, 
armoede en sociale uitsluiting, met name 
kinderarmoede, te bestrijden en te zorgen 
voor behoorlijke arbeidsomstandigheden 
en de effectieve handhaving daarvan, 
langetermijnveiligheid, adequate sociale 
bescherming, kansen voor iedereen 
zonder discriminatie, en een 
werkomgeving die is aangepast aan 
mensen met een handicap, en de burgers 
van de EU een veilige en welvarende 
toekomst te waarborgen; beschouwt deze 
prioriteiten van essentieel belang voor het 
ondersteunen van het herstel en het leggen 
van het fundament voor een veerkrachtiger 
Unie;

Amendement 23
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst er in dat verband op dat de 
overeenkomst die tijdens de Raad van juli 
is bereikt van groot belang is, zowel om de 
lidstaten het juiste instrument aan te 
reiken om op deze ongekende situatie te 
reageren en te voorkomen dat de crisis 
ontaardt in een nieuwe asymmetrische 
schok, en benadrukt met het oog hierop 
de noodzaak om hulpbehoevenden die 
zowel de formele als de informele steun 
ontberen om de gevolgen van de 
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economische moeilijkheden op te vangen, 
op doeltreffende wijze te identificeren en 
te steunen;

Amendement 24
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. benadrukt het feit dat het 
partnerschapsbeginsel belangrijk is, om 
ervoor te zorgen dat de sociale partners 
worden betrokken bij 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; 
verzoekt de lidstaten ten minste 0,25 % 
van de ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer te investeren in elk programma 
voor capaciteitsopbouw bij de sociale 
partners en maatschappelijke 
organisaties, onder andere in de vorm van 
opleiding, netwerkmaatregelen en 
versterking van de sociale dialoog, en in 
activiteiten die gezamenlijk worden 
verricht door de sociale partners voor de 
uitvoering van beleid op het gebied van 
werkgelegenheid, onderwijs en sociale 
inclusie;

Amendement 25
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. wijst erop dat, vóór de 
COVID-19-pandemie, meer dan 
100 miljoen Europeanen dagelijks 
kampten met armoede en materiële 
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deprivatie en dat de situatie ten gevolge 
van de pandemie verder zal verslechteren; 
erkent de cruciale rol die alle Europese 
fondsen en programma’s op sociaal 
gebied, in het bijzonder het Europees 
Sociaal Fonds Plus (ESF+), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 
het Europees Fonds voor aanpassing aan 
de globalisering (EFG), het programma 
voor werkgelegenheid en sociale innovatie 
(EaSI), het Fonds voor Europese hulp 
aan de meest behoeftigen (FEAD), React-
EU, de faciliteit voor herstel en veerkracht 
enz. zullen spelen voor het herstel in de 
komende jaren; dringt er daarom op aan 
dat alle programma’s op sociaal gebied, 
en met name het ESF+ en het FEAD, 
naar behoren worden gefinancierd om het 
hoofd te bieden aan de groeiende 
werkloosheid en armoede in Europa;

Amendement 26
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quinquies. herinnert eraan dat het 
ESF+ het belangrijkste financiële 
instrument voor herstel na de COVID-19-
crisis zal zijn en het instrument is om de 
sociale dimensie van Europa te versterken 
door de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten in de praktijk te 
brengen; is van mening dat elke verlaging 
van de ESF+-begroting een risico vormt 
voor doeltreffend herstel en de 
verwezenlijking van de belangrijkste 
doelstellingen, met name de aanpak van 
langdurige werkloosheid en werkloosheid 
onder jongeren en ouderen, 
kinderarmoede en het risico op armoede 
en sociale uitsluiting, discriminatie, de 
totstandbrenging van een versterkte 
sociale dialoog, de aanpak van structurele 
demografische verandering op lange 
termijn en de waarborging van toegang 
voor allen, en met name oudere 
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bevolkingsgroepen, tot vitale en essentiële 
diensten zoals gezondheidszorg, sociale 
bescherming, mobiliteit, goede voeding en 
degelijke huisvesting;

Amendement 27
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 sexies. wijst op de invoering van 
tijdelijke maatregelen in het kader van het 
ESF+ in reactie op uitzonderlijke 
omstandigheden; herhaalt dat de 
verplichtingen inzake thematische 
concentratie te allen tijde gehandhaafd 
moeten worden, inclusief ingeval van 
uitzonderlijke verplichtingen die 
essentiële 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; verzoekt de 
lidstaten daarom prioriteit te geven aan en 
gebruik te maken van alle beschikbare 
middelen die via het herstelpakket worden 
verstrekt in het laatste jaar dat het 
beschikbaar is, aangezien het ESF+ niet 
is ontworpen als noodinstrument en het 
belangrijkste Europese instrument zal 
blijven om de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten toe te passen;

Amendement 28
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 septies. is van mening dat de 
werktijdverkortingsregelingen moeten 
worden versterkt en worden aangevuld 
met massale investeringen in een actief 
arbeidsmarktbeleid, om een stijging van 
structurele werkloosheid te voorkomen, 
met name onder jongeren en 55-plussers; 
wijst er in dat opzicht op dat het 
belangrijk is een gezamenlijke aanpak te 
ontwikkelen voor een actief 
arbeidsmarktbeleid door voort te bouwen 
op de ervaring met SURE en een 
permanent EU-
herverzekeringsmechanisme te ontwerpen 
voor de overheidsuitgaven voor 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
werkloosheidsuitkeringen; erkent voorts 
dat de Commissie zich ertoe heeft 
verplicht een permanent instrument in te 
voeren in de vorm van een Europees 
herverzekeringsstelsel voor werkloosheid 
en verzoekt de Commissie in verband 
hiermee om dat stelsel onverwijld in te 
voeren;

Amendement 29
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 octies. dringt erop aan dat EU-
steun voor werktijdverkortingsregelingen 
enkel wordt verstrekt indien de 
arbeidsvoorwaarden en rechten worden 
gehandhaafd op hetzelfde niveau, met 
inbegrip van bescherming tegen ontslag 
en loonsverlaging, en dat ontvangers van 
EU-steun in geen geval bonussen aan 
managers of dividend aan 
aandeelhouders mogen uitkeren, niet in 
belastingparadijzen gevestigd mogen zijn 
en collectieve onderhandelingen of 
deelname van werknemers aan het 
besluitvormingsproces in de onderneming 
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of hun medezeggenschap niet mogen 
ondermijnen;

Amendement 30
Ontwerpresolutie
Titel

Ontwerpresolutie Amendement

Een bloeiende economie voor het 
bevorderen van investeringen en het 
aanpakken van de werkloosheid

Een bloeiende economie voor het 
bevorderen van investeringen en het 
aanpakken van de werkloosheid en voor 
het realiseren van volledige sociale, 
economische en territoriale cohesie

Amendement 31

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert eraan dat kmo’s 
onverminderd de ruggengraat van de 
Europese economie vormen en een cruciale 
rol blijven spelen bij het scheppen van 
werkgelegenheid en het stimuleren van 
groei; onderstreept het belang van een 
adequaat gefinancierd programma voor de 
interne markt voor het aanzwengelen van 
het concurrentievermogen van kleine 
ondernemingen middels het ontwikkelen 
van digitale en 
ondernemerschapsvaardigheden; 
onderstreept verder het potentieel van het 
programma InvestEU voor het aantrekken 
van duurzame, innovatieve en sociale 
investeringen, maar ook voor het ter 
beschikking stellen van kapitaalsteun voor 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) die onder de crisis lijden;

3. herinnert eraan dat kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) 
onverminderd de ruggengraat van de 
Europese economie en arbeidsmarkt 
vormen en een cruciale rol zullen blijven 
spelen bij het scheppen van 
werkgelegenheid en het stimuleren van 
groei; onderstreept het belang van een 
adequaat gefinancierd programma voor de 
interne markt voor het aanzwengelen van 
het concurrentievermogen van kleine 
ondernemingen middels het ontwikkelen 
van digitale en 
ondernemerschapsvaardigheden; 
onderstreept verder het potentieel van het 
programma InvestEU voor het aantrekken 
van duurzame, innovatieve en sociale 
investeringen, maar ook voor het ter 
beschikking stellen van kapitaalsteun en 
investeringen in menselijk kapitaal aan 
kmo’s die onder de crisis lijden; wijst met 
name op de rol van ondernemingen van 
de sociale economie, die belangrijke 
sociale functies vervullen en vaak 
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werkgelegenheid bieden aan kwetsbare en 
uitgesloten groepen, en wijst op de 
noodzaak om hen te ondersteunen;

Amendement 32

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst op de kwetsbaarheid van 
kmo’s voor de huidige crisis, de continue 
ingrijpende veranderingen op de 
arbeidsmarkt en het gebrek aan bekwaam 
personeel; benadrukt voorts dat kmo’s 
bijzonder te lijden hebben onder 
buitensporige administratieve lasten, 
hetgeen met name relevant is in de 
context van de economische crisis als 
gevolg van de COVID-19-pandemie;

Amendement 33
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. wijst erop dat leefbare lonen een 
cruciaal onderdeel zijn van billijke 
arbeidsomstandigheden en een bloeiende 
sociale markteconomie, en dat het 
loonniveau werknemers in staat moet 
stellen te voorzien in hun behoeften en die 
van hun gezin; meent dat elke werknemer 
in de EU een loon moet ontvangen dat ten 
minste een behoorlijke levensstandaard 
garandeert; benadrukt dat de EU-
begroting investeringen moet 
ondersteunen in hoogwaardige 
werkgelegenheid en behoorlijke lonen;

Amendement 34
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. herhaalt dat alle financiële 
steun van de EU aan ondernemingen 
afhankelijk moet worden gesteld van de 
naleving door deze ondernemingen van de 
toepasselijke arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden en/of de 
werkgeversverplichtingen die voortvloeien 
uit de relevante collectieve 
arbeidsovereenkomsten;

Amendement 35

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quinquies. wijst erop dat de begroting 
van de Unie de lidstaten moet helpen om 
hun in het kader van het IAO-Verdrag 
betreffende de arbeidsinspectie aangegane 
verplichting wat het aantal 
arbeidsinspecteurs betreft na te komen 
door de lidstaten te helpen hun 
handhavingscapaciteit te vergroten, om 
zich te houden aan de IAO-aanbeveling 
om 1 arbeidsinspecteur in te zetten per 
10 000 werknemers en om de rol van 
vakbondsafgevaardigden voor gezondheid 
en veiligheid op het werk te versterken;

Amendement 36

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 sexies. wijst erop dat financiële 
middelen beschikbaar moeten worden 
gemaakt om te zorgen voor de juiste en 
volledige toepassing en handhaving van 
de regels inzake veiligheid en gezondheid 
op het werk, een essentiële maatregel om 
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de verspreiding van het SARS-COVID2 
virus te beperken en de economische 
activiteiten te normaliseren;

Amendement 37

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 septies. wijst er eens te meer op dat 
de arbeidsinspecties nauw betrokken 
moeten worden, zowel bij de handhaving 
van de maatregelen inzake gezondheid en 
veiligheid op het werk ter voorkoming van 
COVID-19-besmettingen als bij de 
ontwikkeling van richtsnoeren en 
begeleiding voor werkgevers en 
werknemers, en dat bijzondere aandacht 
moet uitgaan naar risicosectoren, zoals de 
gezondheidszorg, de dienstensector, het 
onderwijs en de vervoersector;

Amendement 38

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat geïnvesteerd moet 
blijven worden in onderzoek en innovatie, 
met name om de EU een stuwende kracht 
te laten zijn achter de groene en de digitale 
transitie; wijst in dit verband met klem op 
de waarde van Horizon Europa en acht het 
een conditio sine qua non kmo’s passende 
ondersteuning te bieden voor onderzoek en 
innovatie zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan deze enorme uitdagingen;

4. benadrukt dat voort geïnvesteerd 
moet worden in onderwijs, onderzoek en 
innovatie, met name om ervoor te zorgen 
dat de EU een stuwende kracht is achter de 
groene en de digitale transitie; wijst in dit 
verband met klem op de waarde van 
Horizon Europa en acht het een conditio 
sine qua non kmo’s passende 
ondersteuning te bieden voor onderwijs, 
met inbegrip van beroepsonderwijs en -
opleiding, en voor onderzoek en innovatie 
zodat zij actief kunnen deelnemen aan deze 
enorme uitdagingen;
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Amendement 39

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is ingenomen met de aanvullende 
financiering die in het kader van React-
EU voor het jaar 2022 beschikbaar wordt 
gesteld, met name wat ESF- en FEAD-
acties betreft, en dringt er bij de lidstaten 
op aan die middelen snel in te zetten 
teneinde de sociale gevolgen van de crisis 
op te vangen;

Amendement 40

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. steunt volmondig het regionaal 
beleid als het belangrijkste 
investeringsinstrument van de EU-
begroting voor het tot stand brengen van 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, en als één van de hoekstenen van 
het herstel; benadrukt de rol ervan voor het 
verwezenlijken van de strategische 
doelstellingen van de EU, zoals 
werkgelegenheid, groene economie en 
innovatie, en voor het aanzwengelen van 
een meer inclusieve en duurzame Unie;

5. steunt volmondig de Europese 
structuur- en investeringsfondsen als het 
belangrijkste financieringsinstrument van 
de EU-begroting voor het tot stand brengen 
van economische, sociale en territoriale 
cohesie, en als één van de hoekstenen van 
het herstel; benadrukt de rol ervan voor het 
verwezenlijken van de strategische 
doelstellingen van de EU, zoals 
werkgelegenheid, armoedebestrijding, een 
klimaatneutrale economie en innovatie, en 
voor het aanzwengelen van een meer 
inclusieve en duurzame Unie; wijst op de 
nieuwe uitdagingen waar het regionaal 
beleid voor staat, met name de 
rechtvaardige transitie en de noodzaak om 
het industriële potentieel en het menselijk 
kapitaal van de getroffen regio’s in stand 
te houden en te ontwikkelen; beklemtoont 
dat het regionaal beleid een sleutelrol 
moet spelen bij het stimuleren van gelijke 
carrièremogelijkheden voor iedereen en 
het ondersteunen van de omscholing van 
werknemers door te voorzien in passende 
maatregelen op het gebied van een leven 
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lang leren; benadrukt het feit dat 
gendergelijkheid belangrijk is voor de 
tenuitvoerlegging van de fondsen, 
aangezien deze gelijkheid een 
noodzakelijke voorwaarde is voor de 
verwezenlijking van de EU-doelstellingen 
op het gebied van groei, werkgelegenheid 
en sociale cohesie;

Amendement 41
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst erop dat tijdens en in de 
nasleep van de pandemie de prioriteit 
moet liggen bij het behoud van banen, en 
dat met het oog hierop de voortzetting en 
verlenging van de noodmaatregelen beter 
in de EU-begroting moet worden 
weerspiegeld en gecoördineerd, teneinde 
alle werknemers te beschermen, met 
inbegrip van personen met onzekere 
arbeidsomstandigheden en zelfstandigen, 
zolang als dat nodig is totdat de economie 
volledig is hersteld;

Amendement 42
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. wijst erop dat met de Unie-
programma’s vooral moet worden 
gefocust op projecten ter bevordering van 
het behoud van bestaande banen en de 
schepping van nieuwe, hoogwaardige 
banen met rechten, alsmede stabiele en 
reguliere loon- en arbeidsvoorwaarden, 
en voor de effectieve en doortastende 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting; onderstreept voorts dat het 
belangrijk is armoede, inclusief 
kinderarmoede, uit te bannen en sociale 
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ongelijkheden met betrekking tot 
jeugdwerkloosheid en de toegang van 
jongeren tot de arbeidsmarkt aan te 
pakken;

Amendement 43
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. is van mening dat 
monitoring van de gevolgen van 
werkloosheid tijdens de pandemie, met 
name waar die aanzienlijk is gestegen, 
van groot belang zal zijn, aangezien die 
gevolgen wellicht moeilijker op te vangen 
zijn met tijdelijke steun, en benadrukt 
voorts dat het herzien van de normen 
inzake bescherming tegen werkloosheid 
en actief arbeidsmarktbeleid essentieel 
zullen zijn om de voorspelde 
veranderingen in de 
arbeidsmarktstructuren op te vangen;

Amendement 44
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quinquies. is er sterk van overtuigd dat 
alle werknemers, ongeacht hun 
arbeidssituatie of sector, de door de 
arbeidswetgeving geboden bescherming 
moeten genieten, ongeacht hun 
arbeidsovereenkomst of de aard van hun 
dienstverband, en moeten worden 
beschermd tegen elke vorm van 
discriminatie of uitzondering die jonge 
werknemers of andere kwetsbare groepen 
benadelen; erkent dat de meeste sectoren 
die het zwaarst door de COVID-19-crisis 
zijn getroffen, gefeminiseerde en 
essentiële sectoren zijn, een aantal ervan 
met reeds precaire 
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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;

Amendement 45
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. bekrachtigt het belang en het 
potentieel van het programma EU4Health, 
dat in het nieuwe meerjarig financieel 
kader (MFK) het grootste 
gezondheidsprogramma ooit geworden is 
dat met middelen van de EU-begroting 
wordt gefinancierd; verwacht dat de 
synergie-effecten versterkt zullen worden 
tussen alle EU-programma’s die in 
aanvullende investeringen in de 
gezondheidssector voorzien, zoals het 
ESF+, het EFRO, Horizon Europa en 
Digitaal Europa;

6. bekrachtigt het belang en het 
potentieel van het programma EU4Health, 
dat in het nieuwe meerjarig financieel 
kader (MFK) het grootste 
gezondheidsprogramma ooit geworden is 
dat met middelen van de EU-begroting 
wordt gefinancierd; roept ertoe op 
Uniefondsen aan te wenden om de 
toegang tot gezondheid voor iedereen te 
waarborgen door de vestiging van medici 
en het behoud van ziekenhuizen in 
plattelandsgebieden te bevorderen; 
moedigt ten zeerste aan 
gemeenschappelijke normen vast te 
stellen om de gezondheid van werknemers 
te beschermen en evenwichtige 
oplossingen in te voeren om de toegang 
tot vaccinatie te waarborgen, te beginnen 
bij de meest blootgestelde groepen; 
verwacht dat de synergie-effecten versterkt 
zullen worden tussen alle EU-programma’s 
die in aanvullende investeringen in de 
gezondheidssector voorzien, zoals het 
ESF+, het EFRO, Horizon Europa en 
Digitaal Europa;

Amendement 46
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat het nodig is 
universele gezondheidszorgstelsels te 
versterken die gebaseerd zijn op 
solidariteit, als onderdeel van het sociaal 
model van de EU en het engagement van 
de EU inzake hoogwaardige 
overheidsdiensten, door te investeren in 
openbare stelsels zonder winstoogmerk, 
om te zorgen voor een voldoende aantal 
gekwalificeerde, goed opgeleide 
personeelsleden met behoorlijke lonen 
waarmee kan worden voorzien in de 
behoeften van de bevolking; beveelt ten 
zeerste aan te investeren in onderwijs en 
vaardigheden door de specialisatie van 
beroepsopleidingsprogramma’s te 
verbeteren en werknemers toegang te 
verlenen tot actieve maatregelen met 
betrekking tot het arbeidsmarktbeleid; 
verzoekt de lidstaten tekorten aan 
zorgpersoneel aan te pakken door te 
investeren in vaardigheden en door banen 
in de zorg meer te waarderen, te 
bevorderen en aantrekkelijker en 
toegankelijker te maken, met bijzondere 
nadruk op plattelandsgebieden en 
afgelegen gebieden;

Amendement 47
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. wijst op het aanzienlijke risico van 
problemen met de geestelijke gezondheid 
en een lager mentaal welzijn, dat zowel 
wordt verergerd door baanverlies als door 
baanonzekerheid, en is van mening dat 
mensen extra steun nodig zullen hebben 
om terug te keren naar het normale leven 
en om de door de pandemie ontstane 
problemen op te vangen; verzoekt de 
lidstaten manieren te zoeken om de 
risico’s voor de geestelijke gezondheid te 
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verzachten in geval van nieuwe golven 
van het coronavirus (COVID-19);

Amendement 48
Ontwerpresolutie
Titel (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Sociaal herstel en uitvoering van de 
Europese pijler van sociale rechten

Amendement 49
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. herinnert eraan dat de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten op basis van de duurzame 
groei van een sociale markteconomie met 
een groot concurrentievermogen, met als 
doel het verwezenlijken van volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
de bevordering van gelijkheid voor 
iedereen en solidariteit tussen de 
generaties, en waarborging van de 
rechten van het kind, als vastgelegd in het 
Verdrag betreffende de Europese unie, de 
sleutel vormt tot schepping van 
hoogwaardige werkgelegenheid en meer 
welvaart voor iedereen;

Amendement 50
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quinquies. wijst erop dat toegang tot 
gelijke rechten belangrijk is, bijvoorbeeld 
wat sociale bescherming en 
inkomensbescherming betreft, en op het 
feit dat dringend actie moet worden 
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ondernomen om de werkloosheid aan te 
pakken, ook onder jongeren, met name 
tijdens de COVID-19-crisis; herinnert 
eraan dat die rechten door de uitvoering 
van de Europese pijler van sociale rechten 
zullen gelden voor alle werknemers, 
ongeacht hun arbeidssituatie, en met 
dezelfde dekking van toepassing zullen 
zijn voor atypische werknemers en 
zelfstandigen; is van mening dat de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten moet worden aangevuld 
door de invoering van Europese 
herverzekeringsmechanismen om de 
werkgelegenheid te beschermen en 
werkloosheid tegen te gaan, onder andere 
door het behoud van banen en het 
inkomen van werknemers in gevallen van 
externe schokken;

Amendement 51
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 sexies. is van mening dat het 
ambitieuze actieplan op hoog niveau om 
de twintig beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten uit te voeren, 
met toezeggingen voor opwaartse 
convergentie, zal helpen om de EU met 
evenwichtige en duurzame economische 
groei te realiseren, sociale en territoriale 
cohesie te bevorderen en de economische 
en politieke integratie in de EU te 
verdiepen; is er stellig van overtuigd dat 
het actieplan zal dienen als instrument 
voor de EU, de lidstaten en de sociale 
partners om de uitdagingen waar Europa 
voor staat, zoals digitalisering, de groene 
transitie en demografische verandering, 
op te vangen en zal helpen de negatieve 
gevolgen van de COVID-19-pandemie op 
de gezondheid, de werkgelegenheid en 
sociale en economische aspecten te 
verzachten; wijst erop dat voldoende 
middelen moeten worden toegewezen om 
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het actieplan te bekostigen en dat die 
middelen, zolang de economische 
gevolgen van de pandemie zichtbaar zijn, 
moeten worden aangevuld met de 
algemene ontsnappingsclausule, naast 
ondersteuning door coherente 
beleidsmaatregelen van de ECB en het 
stabiliteits- en groeipact die gericht zijn op 
het algemene welzijn van de bevolking, 
inclusiviteit van de arbeidsmarkt en 
bescherming van werknemers;

Amendement 52
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 septies. is van mening dat de 
faciliteit voor herstel en veerkracht moet 
bijdragen aan de uitvoering van de 
Europese pijler van sociale rechten, om 
stabiele, hoogwaardige banen, sociale 
cohesie en inclusie tot stand te brengen, 
en wijst erop dat sociale doelstellingen 
moeten worden geïntegreerd in alle 
relevante wet- en regelgeving en in de 
uitvoeringsplannen voor 
NextGenerationEU;

Amendement 53
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 octies. herinnert eraan dat sociale 
dialoog en de sociale partners een 
hoeksteen van het herstelplan moeten 
vormen, om draagvlak voor hervormingen 
en investeringen te creëren en om ervoor 
te zorgen dat de groene en de digitale 
transitie sociaal rechtvaardig zijn, en is 
van mening dat collectieve 
onderhandelingen essentieel zijn om 
behoorlijke werkgelegenheids- en sociale 
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resultaten te boeken en om betere sociale 
rechten vast te stellen en uit te voeren; 
wijst erop dat de sociale partners, zowel 
op nationaal als op EU-niveau, in 
wezenlijke mate moeten bijdragen aan de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten, en systematisch moeten 
worden betrokken bij het ontwerp, de 
uitvoering en de monitoring van de 
nationale en Europese plannen voor 
herstel en veerkracht;

Amendement 54

Ontwerpresolutie
Titel

Ontwerpresolutie Amendement

De uitdaging van de groene en de digitale 
transitie aangaan

De uitdaging van de groene en de digitale 
transitie en sociale rechtvaardigheid 
aangaan

Amendement 55

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op de urgentie, die door de 
COVID-19-crisis verder vergroot is, om de 
digitale kloof te dichten en de digitale 
transformatie van Europa te versnellen; 
wijst op het belang van synergie-effecten 
tussen EU-programma’s, teneinde de 
condities tot stand te brengen die nodig 
zijn voor de acceptatie van baanbrekende 
technologieën en innovaties; beschouwt 
het programma Digitaal Europa als 
essentieel voor het verbeteren van het 
concurrentievermogen van Europa in de 
mondiale digitale economie en het 
realiseren van technologische 
soevereiniteit; verwacht dat dit 
programma tot meer investeringen in 
high-performance computing, artificiële 

7. herinnert eraan dat de overgang 
naar een digitale en klimaatneutrale 
economie gebaseerd moet zijn op sociale 
rechtvaardigheid, meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
gelijkheid en inclusie, en moet zorgen 
voor behoorlijke arbeidsomstandigheden 
en volledige eerbiediging van de 
arbeidsrechten; wijst erop dat 
investeringen nodig zullen zijn om de 
industriële productie aan te passen en de 
daarmee verbonden infrastructuur, 
connectiviteit, netwerkveiligheid en de 
toekomstige organisatie van werk te 
verbeteren, alsmede investeringen in 
nieuwe manieren om werknemers sociaal 
en organisatorisch te ondersteunen, zoals 
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intelligentie en cyberbeveiliging in 
Europa zal leiden, alsook tot bevordering 
van geavanceerde digitale vaardigheden 
in de economie en de samenleving;

betere arbeidsomstandigheden voor 
telewerkers en de invoering van het recht 
om onbereikbaar te zijn; wijst op de 
urgentie, die door de COVID-19-crisis 
verder vergroot is, om de digitale kloof te 
dichten en de digitale transformatie van 
Europa te versnellen; wijst er bovendien op 
dat ervoor moet worden gezorgd dat 
investeringen in de digitale sector en de 
digitale transitie inclusief zijn en dat 
niemand aan zijn lot wordt overlaten, met 
name wat achtergestelde groepen en 
regio’s betreft; benadrukt in dit verband 
dat het belangrijk is te zorgen voor 
wijdverbreide toegang voor iedereen, ook 
in afgelegen en plattelandsgebieden, tot 
het internet en tot digitale instrumenten, 
alsook tot digitaal onderwijs en digitale 
opleiding, met name voor personen met 
een handicap en ouderen;

Amendement 56

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat synergie-effecten 
tussen de EU-programma’s belangrijk 
zijn om gunstige voorwaarden te scheppen 
voor een snellere acceptatie door de markt 
van baanbrekende technologieën en 
innovaties; beschouwt het programma 
Digitaal Europa als essentieel voor het 
verbeteren van het concurrentievermogen 
van Europa in de mondiale digitale 
economie en het realiseren van 
technologische soevereiniteit; verwacht 
dat dit programma tot meer investeringen 
in high-performance computing, 
artificiële intelligentie en cyberbeveiliging 
in Europa zal leiden, alsook tot 
bevordering van geavanceerde digitale 
vaardigheden in de economie en de 
samenleving; is van mening dat de 
digitale transformatie moet uitgaan van 
een op de mens gerichte en ethische 
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benadering, aangezien de menselijke 
waardigheid en de mensenrechten moeten 
worden beschermd in alle fasen van de 
ontwikkeling en het gebruik van digitale 
instrumenten en artificiële intelligentie;

Amendement 57
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. wijst erop dat een sterke respons 
nodig is op de uitdagingen van de 
klusjeseconomie, met de opkomst van een 
toenemend aantal digitale platforms, 
gebrekkige bescherming en rechten van 
werknemers door het veelvuldige gebruik 
van schijnzelfstandigheid en onzekere 
dienstverbanden, waar voornamelijk 
jonge werknemers en andere kwetsbare 
groepen door worden getroffen; wijst erop 
dat het van cruciaal belang zal zijn om 
optimaal gebruik te maken van de 
algemene begroting voor 2022 en 
toekomstig beleid en maatregelen te 
ontwerpen inzake vaardigheden om de 
arbeidsmarkttransitie te ondersteunen en 
een betere afstemming op demografische 
verandering, automatisering en 
digitalisering te realiseren, met name door 
een betere integratie van potentieel 
kwetsbare en kansarme groepen op de 
arbeidsmarkt;

Amendement 58
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat de EU-begroting 
uitermate belangrijk is voor het succes van 
de Europese Green Deal en de billijke 
transitie naar een duurzamer en 
veerkrachtiger economie; benadrukt in het 

8. onderstreept dat de EU-begroting 
uitermate belangrijk is voor het succes van 
de Europese Green Deal en de billijke 
transitie naar een duurzamer en 
veerkrachtiger economie door de 



RR\1227120NL.docx 83/133 PE663.167v02-00

NL

bijzonder dat het belangrijk is dat voor de 
nieuwe groeistrategie voldoende middelen 
ter beschikking worden gesteld, teneinde 
de Unie in staat te stellen haar 
toezeggingen te honoreren en ervoor te 
zorgen dat niemand buiten de boot valt, en 
is voornemens de tenuitvoerlegging van de 
strategie in de begroting 2022 nauw in de 
gaten te houden; beklemtoont in dit 
verband dat moderne en veerkrachtige 
infrastructuurvoorzieningen in de EU een 
‘must’ zijn voor het herstellen van het 
concurrentievermogen en het tot stand 
brengen van strategische autonomie op het 
niveau van de EU; erkent dan ook de 
meerwaarde van de Connecting Europe 
Facility (CEF) en de 
ruimtevaartprogramma’s van de EU;

verbetering van het welzijn van iedereen 
en een vermindering van de sociale 
ongelijkheden, de economische 
onevenwichtigheden tussen de lidstaten 
en de gender- en de generatiekloof; 
benadrukt in het bijzonder dat het 
belangrijk is dat voor de nieuwe 
groeistrategie voldoende middelen ter 
beschikking worden gesteld, teneinde de 
Unie in staat te stellen haar toezeggingen te 
honoreren en ervoor te zorgen dat een 
rechtvaardige transitie tot stand wordt 
gebracht waarbij geen enkele persoon of 
plaats buiten de boot valt, sociale en 
economische ongelijkheden worden 
bestreden en met name de bescherming 
van werknemers wordt nagestreefd, en is 
voornemens de tenuitvoerlegging van de 
strategie en de mainstreaming van klimaat 
en biodiversiteit in de begroting 2022 
nauw in de gaten te houden; herhaalt dat 
de transitie naar een klimaatneutrale 
economie en een duurzame samenleving 
gepaard moet gaan met de 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten; beklemtoont in dit 
verband dat moderne en veerkrachtige 
infrastructuurvoorzieningen in de EU een 
‘must’ zijn voor het herstellen van het 
concurrentievermogen en het tot stand 
brengen van strategische autonomie op het 
niveau van de EU; erkent dan ook de 
meerwaarde van de Connecting Europe 
Facility (CEF) en de 
ruimtevaartprogramma’s van de EU;

Amendement 59
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is ingenomen met het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie en benadrukt 
dat dit gericht moet zijn op de behoeften 
van personen en op sociaal welzijn en 
moet leiden tot sociale duurzaamheid door 
het ondersteunen van de schepping van 
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behoorlijke, duurzame banen, de 
omscholing van werknemers en het 
creëren van sociale infrastructuur zodat 
niemand buiten de boot valt; is er stellig 
van overtuigd dat de maatregelen voor 
een rechtvaardige transitie een volledige 
uitvoering van de groene en de digitale 
transitie mogelijk zullen maken en 
tegelijkertijd werknemers de zekerheid 
zullen bieden van stabiel werk en een 
inkomen dat toereikend is voor een goede 
levensstandaard voor hen en hun gezin, 
en steunt met het oog hierop de toegang 
tot hoogwaardige werkgelegenheid, een 
actief arbeidsmarktbeleid, inclusief een 
opleidings- en omscholingsbeleid, massale 
investeringen in het scheppen van 
werkgelegenheid en op sociale dialoog 
gebaseerde governance;

Amendement 60
Ontwerpresolutie
Titel

Ontwerpresolutie Amendement

Betere vooruitzichten voor de jonge 
generatie tot stand brengen en de 
demografische uitdagingen aanpakken

Betere vooruitzichten voor de jonge 
generatie tot stand brengen en de sociale 
en demografische uitdagingen aanpakken

Amendement 61
Ontwerpresolutie
Paragraaf -9 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-9. pleit voor een EU-begroting die 
gelijkheid bevordert in alle levensfasen – 
van het begin tot aan het einde van een 
mensenleven; roept hiertoe op tot het 
starten van een programma om lidstaten 
te steunen bij het opzetten of uitbreiden 
van een openbaar en omvattend netwerk 
van voorzieningen voor kinderopvang en 
ouderenzorg, alsmede van een openbaar 
netwerk voor personen die sterk 
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zorgafhankelijk zijn, zoals personen met 
een handicap of met een langdurige 
zorgbehoefte;

Amendement 62

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat, net als tijdens de 
nasleep van de financiële crisis van 2008, 
ook nu weer met name jonge mensen 
zwaar worden getroffen door de gevolgen 
van de COVID-19-crisis; benadrukt dan 
ook dat absoluut alle 
financieringsmogelijkheden moeten 
worden onderzocht om de integratie op de 
arbeidsmarkt en de vooruitzichten voor 
jongeren met succes te verbeteren;

9. wijst op de veranderingen in 
levensgewoonten en arbeidspatronen als 
gevolg van de COVID-19-pandemie; 
onderstreept dat, net als tijdens de nasleep 
van de financiële crisis van 2008, ook nu 
weer met name jonge mensen, en vooral 
jonge mensen die tot kwetsbare groepen 
behoren, zwaar worden getroffen door de 
gevolgen van de COVID-19-crisis; 
benadrukt dat specifieke steun moet 
worden verleend aan jonge werknemers, 
die behoren tot de personen die het 
zwaarst door de crisis getroffen zijn, mede 
doordat zij vaak werken in onzekere 
arbeidsomstandigheden en tijdelijke 
banen;

Amendement 63

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. 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, 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;



PE663.167v02-00 86/133 RR\1227120NL.docx

NL

Amendement 64

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. benadrukt in deze context dat alle 
financieringsmogelijkheden moeten 
worden onderzocht om de integratie op de 
arbeidsmarkt en de vooruitzichten voor 
jongeren met succes te verbeteren en zo 
betere kansen voor hen te creëren; is in 
dat verband ingenomen met het pakket 
“Ondersteuning van de werkgelegenheid 
voor jongeren”, met name de versterkte 
jongerengarantie, en wijst erop dat de 
lidstaten dit moeten uitvoeren door de 
desbetreffende EU-middelen die 
beschikbaar worden gesteld via het ESF+, 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, 
React-EU, het EFRO en de faciliteit voor 
herstel en veerkracht te investeren in 
onderwijs, opleiding, bijscholing en 
werkgelegenheid voor jongeren; is in dit 
verband van mening dat het belangrijk is 
monitoring- en evaluatieprogramma’s op 
te zetten voor het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;

Amendement 65

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. herinnert eraan dat een 
versterkte en bindende jongerengarantie 
een belangrijke rol kan spelen bij het 
ondersteunen van de lidstaten om in het 
kader van de Europese Green Deal te 
investeren in het scheppen van banen in 
een klimaatneutrale, energie-efficiënte en 
circulaire economie en te zorgen voor 
geschoolde arbeidskrachten voor die 
banen, zodat geen enkele jongere, met 
name uit kansarme groepen, uit de boot 
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valt in de transitie naar een 
klimaatneutrale economie;

Amendement 66

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ervan overtuigd dat duurzaam 
herstel in de Unie niet mogelijk is zonder 
Europa’s jonge generatie; wijst er in dit 
verband op dat het bijzonder belangrijk is 
meer financiering ter beschikking te stellen 
voor Unieprogramma’s zoals Erasmus+, 
waarvan het succes bij het verbreden van 
de kansen op onderwijs, opleiding en een 
baan onaangevochten is; wijst op het 
potentieel van dit programma voor het op 
inclusieve wijze bevorderen van 
excellentie, innovatie en 
ondernemerschap;

10. is ervan overtuigd dat duurzaam 
herstel in de Unie niet mogelijk is zonder 
Europa’s jonge generatie; wijst er voorts 
op dat het bijzonder belangrijk is meer 
financiering ter beschikking te stellen voor 
Unieprogramma’s die jongeren kansen 
bieden om onderwijs te volgen of 
vrijwilligerswerk te verrichten in het 
buitenland, zoals Erasmus+, waarvan het 
succes bij het verbreden van de kansen op 
onderwijs, opleiding en een baan 
onaanvechtbaar is; wijst op het potentieel 
van dit programma voor het op inclusieve 
wijze bevorderen van mobiliteit, 
excellentie, innovatie, ondernemerschap 
en interpersoonlijke verbinding; wijst erop 
dat de overheidsuitgaven in de eerste 
plaats gericht moeten zijn op menselijk 
kapitaal, onderwijs, opleiding en de 
schepping van hoogwaardige banen die 
aangepast zijn aan de nieuwe 
werkelijkheid op de arbeidsmarkt;

Amendement 67

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. betreurt dat meer dan een kwart 
van alle kinderen in de EU risico loopt op 
armoede of sociale uitsluiting; wijst erop 
dat de bestrijding van kinderarmoede in 
de context van het herstel van de COVID-
19-crisis de komende jaren nog 
belangrijker zal worden; herhaalt in 
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verband hiermee zijn verzoek aan de 
Commissie om zo snel mogelijk de 
Europese kindergarantie in het leven te 
roepen, om ervoor te helpen zorgen dat 
elk kind in Europa dat het risico loopt op 
armoede of sociale uitsluiting toegang 
heeft tot de meest elementaire rechten, 
zoals gezondheidszorg, opvang, onderwijs, 
voorschoolse educatie, adequate voeding 
en behoorlijke huisvesting;

Amendement 68
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzoekt alle lidstaten, niet alleen 
degene die het zwaarst door 
jeugdwerkloosheid worden getroffen, om 
voldoende ESF+-middelen te blijven 
investeren in maatregelen ter 
ondersteuning van de werkgelegenheid 
voor jongeren en ten minste 12,5 % van 
hun ESF+-middelen in gedeeld beheer toe 
te wijzen aan gerichte acties en 
structurele hervormingen ter 
ondersteuning van hoogwaardige 
werkgelegenheid voor jongeren;

Amendement 69
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. herhaalt dat 
beroepsonderwijs en -opleiding een 
essentiële rol spelen voor de verwerving 
van de kennis en de vaardigheden die 
jongeren nodig hebben om de 
arbeidsmarkt te betreden; benadrukt de 
noodzaak om te investeren in de kwaliteit 
en aantrekkelijkheid van 
beroepsonderwijs en -opleiding via het 
ESF+ en de versterkte jongerengarantie;
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Amendement 70
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quinquies. verzoekt in verband 
hiermee alle lidstaten, niet alleen degene 
die het zwaarst door kinderarmoede 
worden getroffen, ten minste 5 % van de 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer toe 
te wijzen aan activiteiten in het kader van 
de Europese kindergarantie; verzoekt 
bovendien de Commissie zoveel mogelijk 
middelen beschikbaar te stellen voor de 
uitvoering van de kindergarantie, onder 
andere via React-EU, de faciliteit voor 
herstel en veerkracht enz., en verzoekt de 
lidstaten alle mogelijke middelen hiervoor 
in te zetten;

Amendement 71

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. beklemtoont dat we behoefte 
hebben aan duurzame 
langetermijnoplossingen voor het met 
succes aanpakken van de structurele 
demografische uitdagingen, alsook voor 
het beperken van de kennisvlucht in 
plattelands-, perifere en minder 
ontwikkelde regio’s van de EU; benadrukt 
dat er financiële middelen nodig zijn om 
gebieden die met een bevolkingsdaling 
kampen nieuw leven in te blazen en om de 
vergrijzende bevolking in Europa 
voldoende ondersteuning te bieden wat 
toegang tot gezondheidszorg, mobiliteit en 
openbare diensten betreft; geeft aan dat er 
passende structuren moeten worden 
ontwikkeld voor het bestuderen van trends 
en het voorstellen van maatregelen voor 

11. beklemtoont dat we behoefte 
hebben aan duurzame 
langetermijnoplossingen voor het met 
succes aanpakken van de structurele 
demografische uitdagingen, alsook voor 
het beperken van de kennisvlucht en de 
tekorten aan personeel en vaardigheden 
in plattelands-, perifere en minder 
ontwikkelde regio’s van de EU; benadrukt 
tevens het potentieel van digitale 
oplossingen, waarmee telewerk mogelijk 
kan worden gemaakt, zodat mensen hun 
werk kunnen verrichten zonder dat ze 
hoeven te verhuizen naar grote steden; 
benadrukt dat er financiële middelen nodig 
zijn om gebieden die met een 
bevolkingsdaling kampen nieuw leven in te 
blazen, bijvoorbeeld door een betere 
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het met succes aangaan van de 
demografische verandering;

steunverlening aan jonge gezinnen en de 
bouw van toegankelijke en hoogwaardige 
zorginfrastructuur voor kinderen, 
ouderen, personen met een handicap of 
andere kwetsbare groepen, en om 
gezinnen en de vergrijzende bevolking in 
Europa voldoende ondersteuning te bieden 
wat toegang tot gezondheidszorg en 
langdurige zorg, mobiliteit, een leven lang 
leren en openbare diensten, met name 
toegang tot de arbeidsmarkt, betreft; geeft 
daarom aan dat er passende structuren 
moeten worden ontwikkeld voor het 
bestuderen van trends en het voorstellen 
van maatregelen om de demografische 
verandering met succes en op 
alomvattende wijze aan te pakken;

Amendement 72

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat ouderen de groep 
vormen die het zwaarst door de COVID-
19-pandemie wordt getroffen wat het 
sterftecijfer, het risico van sociaal 
isolement en het risico van ernstige 
ziekten betreft, waarbij de ernst van 
COVID-19 toeneemt met de leeftijd; wijst 
erop dat in de Uniebegroting 2022 de 
nadruk moet worden gelegd op het feit dat 
het belangrijk is de waardigheid van 
ouderen en hun grondrechten in de EU te 
vrijwaren en te bevorderen;

Amendement 73
Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. dringt voorts aan op voldoende 
financiering ter ondersteuning van 
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investeringen in huisvesting, om op 
effectieve wijze de toenemende problemen 
aan te pakken als gevolg van een gebrek 
aan betaalbare huisvesting, slechte 
woonomstandigheden, uitsluiting van 
huisvesting en dakloosheid;

Amendement 74
Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. verzoekt de lidstaten de 
middelen van het ESF en van het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie in grotere 
mate aan te wenden en deze te 
combineren met nationale en lokale 
investeringen, met het oog op het 
aanpakken van sociale uitsluiting, 
energie-armoede en materiële deprivatie 
en om een effectief tegenwicht te bieden 
aan de digitale kloof en digitale 
uitsluiting, met name in 
plattelandsgebieden en onder jongeren, 
ouderen en personen met een handicap, 
alsook om de toegang tot digitale 
hulpmiddelen en programma’s en 
betaalbare communicatie-infrastructuur 
veilig te stellen;

Amendement 75
Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van oordeel dat de economische 
groei en de welvaart, de interne veiligheid, 
de bescherming van de buitengrenzen van 
Schengen, de goede werking van de 
Schengenzone en het vrij verkeer binnen 
de EU onlosmakelijk met elkaar verbonden 
en wederzijds voordelig zijn; beklemtoont 
dat een verdere integratie van de 
Schengenzone, gebaseerd op 

12. is van oordeel dat de economische 
groei en de welvaart, de interne veiligheid, 
de bescherming van de buitengrenzen van 
Schengen, de goede werking van de 
Schengenzone en het vrij verkeer van 
werknemers en dienstverleners binnen de 
EU onlosmakelijk met elkaar verbonden en 
wederzijds voordelig zijn; beklemtoont dat 
een verdere integratie van de 
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deskundigenbeoordelingen, de lidstaten 
aan de buitengrenzen meer financiële 
mogelijkheden zal geven voor 
grensbewaking; beklemtoont het belang 
van robuuste EU-investeringen op het 
gebied van interne veiligheid, teneinde de 
handhaving van het EU-recht en de 
justitiële reactie op grensoverschrijdende 
criminele dreigingen te verbeteren en de 
informatie-uitwisseling te bevorderen;

Schengenzone, gebaseerd op 
deskundigenbeoordelingen, de lidstaten 
aan de buitengrenzen meer financiële 
mogelijkheden zal geven voor 
grensbewaking; beklemtoont het belang 
van robuuste EU-investeringen op het 
gebied van interne veiligheid, teneinde de 
handhaving van het EU-recht en de 
justitiële reactie op grensoverschrijdende 
criminele dreigingen te verbeteren en de 
informatie-uitwisseling te bevorderen; wijst 
er in verband hiermee op dat het 
belangrijk is vertrouwen op te bouwen 
tussen de lidstaten, aangezien dit van 
essentieel belang is voor een 
functionerende samenwerking op het 
gebied van justitie en rechtshandhaving;

Amendement 76
Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. geeft aan dat alle agentschappen die 
op het gebied van veiligheid, justitie en 
grensbewaking actief zijn over passende 
financiering, personeel en 
opleidingsmogelijkheden moeten 
beschikken, teneinde in staat te zijn hun 
steeds groter wordende takenpakket uit te 
voeren, en dat het belangrijk is dat ze 
onderling samenwerken, dat ze aan 
technologische innovatie en aanpassing 
moeten doen, en dat ze een essentiële rol 
spelen bij het versterken van de 
samenwerking en de coördinatie tussen de 
lidstaten;

13. geeft aan dat alle agentschappen die 
op het gebied van veiligheid, justitie en 
grensbewaking, arbeid en gezondheid 
actief zijn over passende financiering, 
personeel en opleidingsmogelijkheden 
moeten beschikken, teneinde in staat te zijn 
hun steeds groter wordende takenpakket uit 
te voeren, en dat het belangrijk is dat ze 
onderling samenwerken, dat ze aan 
technologische innovatie en aanpassing 
moeten doen, en dat ze een essentiële rol 
spelen bij het versterken van de 
samenwerking en de coördinatie tussen de 
lidstaten;

Amendement 77
Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat de EU de taak 15. onderstreept dat de EU de taak 
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heeft ervoor te zorgen dat ze over 
voldoende middelen beschikt om in te 
spelen op de geopolitieke gevolgen van de 
crisis en zorg te dragen voor een veilig en 
stabiel mondiaal klimaat;

heeft ervoor te zorgen dat ze over 
voldoende middelen beschikt en in 
samenwerking met internationale 
partners en derde landen te zoeken naar 
doeltreffende manieren om in te spelen op 
de geopolitieke gevolgen van de crisis en 
zorg te dragen voor een veilig en stabiel 
mondiaal klimaat;

Amendement 78

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. beklemtoont dat, als gevolg van de 
late goedkeuring van het MFK 2021-2027, 
de start van EU-vlaggenschipprogramma’s 
zoals Erasmus+ en Horizon Europa, alsook 
de financiering voor de strategieën voor de 
Green Deal en de digitalisering, 
aanzienlijke vertraging hebben opgelopen; 
verwacht derhalve dat alles in het werk 
wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle 
nieuwe EU-programma’s in 2022 volledig 
operationeel zijn; herinnert in dit verband 
aan de gemeenschappelijke verklaringen 
van het Parlement, de Raad en de 
Commissie over het aanpakken van de 
COVID-19-crisis zoals vervat in de 
gezamenlijke conclusies betreffende de 
begroting 2021, waarin bijzondere 
aandacht wordt besteed aan die sectoren 
van de economie die het zwaarst onder de 
crisis lijden, zoals kmo’s, het toerisme en 
de horeca, alsook de mensen die het 
zwaarst worden getroffen;

17. beklemtoont dat, als gevolg van de 
late goedkeuring van het MFK 2021-2027, 
de start van EU-vlaggenschipprogramma’s 
zoals Erasmus+ en Horizon Europa en 
instrumenten als het ESF+, alsook de 
financiering voor de strategieën voor de 
Green Deal en de digitalisering, 
aanzienlijke vertraging hebben opgelopen; 
verwacht derhalve dat alles in het werk 
wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle 
nieuwe EU-programma’s in 2022 volledig 
operationeel zijn; herinnert in dit verband 
aan de gemeenschappelijke verklaringen 
van het Parlement, de Raad en de 
Commissie over het aanpakken van de 
COVID-19-crisis zoals vervat in de 
gezamenlijke conclusies betreffende de 
begroting 2021, waarin bijzondere 
aandacht wordt besteed aan het aanpakken 
van de sociale en economische gevolgen 
van de COVID-19-pandemie in die 
sectoren van de economie die het zwaarst 
onder de crisis lijden, zoals kmo’s, het 
toerisme en de horeca, alsook die mensen 
en werknemers, inclusief ouderen, 
vervroegd uitgetredenen en zelfstandigen, 
die het zwaarst door de crisis worden 
getroffen, zoals kwetsbare groepen, met 
name de meest hulpbehoevenden;
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Amendement 79

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. herinnert eraan dat het belangrijk 
is dat de begroting 2022 en de daarin 
opgenomen programma’s en operaties 
volledig in overeenstemming zijn met de 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten; wijst erop dat het 
belangrijk is steun te verlenen aan alle 
relevante belanghebbenden, inclusief 
ngo’s, die sociale diensten verlenen en 
helpen om het negatieve effect van de 
pandemie op de meest kwetsbare groepen 
te verzachten;

Amendement 80

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. herinnert aan het ernstige 
economische verlies als gevolg van de 
arbeidsparticipatie- en de loonkloof 
tussen genders, en benadrukt de 
toegevoegde waarde van vrouwen op de 
arbeidsmarkt van de EU, onder meer door 
het opvullen van de tekorten; herinnert er 
ook aan dat vrouwen zwaarder worden 
getroffen door de pandemie met 
betrekking tot gezondheidsrisico’s en 
bestaande ongelijkheden op het gebied 
van de werkgelegenheid en zorgtaken, en 
dringt aan op oplossingen om directe en 
indirecte discriminatie van vrouwen 
tijdens de crisis een halt toe te roepen;

Amendement 81

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. wijst erop dat het 
belangrijk is de financiering te verhogen 
voor de ondersteuning van maatregelen 
ter bevordering van gelijkheid en gelijke 
toegang tot de arbeidsmarkt voor mannen 
en vrouwen; herinnert eraan dat het 
belangrijk is te voorzien in ambitieuze 
financiering en andere instrumenten om 
de ondersteuning te bevorderen van 
wetgeving en beleid inzake non-
discriminatie en de uitvoering daarvan;

Amendement 82

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quinquies. is van mening dat een 
rechtvaardige transitie die de Europese 
Green Deal ondersteunt en gericht is op 
een digitale transformatie waarbij de 
mens centraal wordt geplaatst, soepele 
transities met betrekking tot de 
genderdimensie moet faciliteren; stelt 
voor dat in de algemene begroting 2022 
rekening wordt gehouden met gender- en 
invaliditeitskwesties, om het beleid en de 
activiteiten ter bevordering van de gelijke 
participatie van vrouwen en personen met 
een handicap op de arbeidsmarkt beter af 
te stemmen, en stelt voor de invoering te 
overwegen van systemen om de 
desbetreffende begrotingstoewijzingen te 
monitoren en te meten;

Amendement 83
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 sexies. herinnert aan de 
belangrijke rol die het herziene Europees 
Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG) kan spelen bij het 
steunen en omscholen van werknemers 
die zijn ontslagen als gevolg van de 
economische impact van de COVID-19-
crisis; is van mening dat de lidstaten het 
Fonds moeten benutten en op grote 
schaal informatie moeten verspreiden 
over de mogelijkheden inzake steun aan 
werknemers en hun vertegenwoordigers;

Amendement 84
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat de Uniebegroting 
2022 een brug zal vormen tussen de eerste 
en de tweede stap van de routekaart voor 
de invoering van nieuwe eigen middelen; 
wijst in dit verband op het belang van een 
soepele tenuitvoerlegging, teneinde ervoor 
te zorgen dat de nieuwe eigen middelen in 
ieder geval gebruikt kunnen worden ter 
dekking van de uitgaven in verband met de 
terugbetaling van het EURI;

20. onderstreept dat de Uniebegroting 
2022 een brug zal vormen tussen de eerste 
en de tweede stap van de routekaart voor 
de invoering van nieuwe eigen middelen; 
wijst in dit verband op het belang van een 
soepele tenuitvoerlegging die er met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel voor zorgt dat de 
nieuwe eigen middelen in ieder geval 
gebruikt kunnen worden ter dekking van de 
uitgaven in verband met de terugbetaling 
van het EURI;

Amendement 85
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. vraagt dat in de Uniebegroting 
voor 2022 bijzondere aandacht wordt 
besteed aan de behoeften van en de 
betrekkingen met de landen en gebieden 
overzee (LGO), aangezien deze bijzondere 
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schade lijden door de sociale en 
economische gevolgen van de COVID-19-
pandemie en kwetsbaarder zijn voor de 
negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering; benadrukt bovendien 
dat de toegang van de LGO tot 
financiering moet worden verbeterd, 
aangezien zij door hun bijzondere status 
en omvang beschikken over beperkte 
administratieve middelen en 
deskundigheid;

Amendement 86
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. herinnert met teleurstelling aan 
het ontslag sinds januari 2021 van zestig 
werknemers die in dienst waren als extern 
medewerker van de cateringdiensten van 
het Parlement, omdat het 
aanbestedingscontract met het 
cateringbedrijf niet werd verlengd; 
benadrukt dat het Europees Parlement het 
voorbeeld moet geven door tijdens de 
pandemie zoveel mogelijk essentiële 
werknemers aan het werk te houden; 
spreekt in dat verband zijn grote 
bezorgdheid uit over de contracten en 
arbeidsomstandigheden van de 
werknemers die essentiële en structurele 
diensten voor het Parlement verrichten, 
zoals schoonmaak en catering; verzoekt 
het Europees Parlement in dat verband de 
mogelijkheid te onderzoeken om de banen 
en diensten in kwestie bij het Parlement in 
te besteden;

Amendement 87
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 quater. herhaalt dat proefprojecten 
(PP’s) en voorbereidende acties (VA’s) 
zeer waardevolle instrumenten zijn om 
nieuwe activiteiten en maatregelen op het 
gebied van werkgelegenheid en sociale 
inclusie te initiëren, en dat diverse ideeën 
van de EMPL-commissie in het verleden 
met succes als PP/VA’s ten uitvoer zijn 
gelegd; heeft echter vragen bij de 
objectiviteit van de voorafgaande 
beoordelingen van de Commissie, die 
aanzienlijke gevolgen kunnen hebben 
voor de goedkeuring ervan in het 
Parlement; 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 
ter wille van de efficiëntie voorrang te 
geven aan de uitvoering van deze 
projecten en acties via Unie-
agentschappen, wanneer zij in hun 
expertisegebieden vallen;

Amendement 88
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quinquies. herinnert eraan 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 hun daarom de nodige 
middelen ter beschikking moeten worden 
gesteld om ze uit te voeren; dringt er in 
het bijzonder op aan de nieuwe Europese 
Arbeidsautoriteit te voorzien van 
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voldoende personeelsleden en 
financiering;
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BRIEF VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

De heer Van Overtveldt
Voorzitter
Begrotingscommissie
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake richtsnoeren voor de begroting 2022 – Afdeling III 
(2020/2265(BUI))

Geachte voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie buitenlandse zaken ermee belast 
een advies uit te brengen aan uw commissie. Tijdens haar vergadering van 25 januari 2021 
heeft zij besloten dat advies in briefvorm uit te brengen en de bevoegde Begrotingscommissie 
te verzoeken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen.

De Commissie buitenlandse zaken heeft de kwestie tijdens haar vergadering van 23 februari 
2021 onderzocht. Tijdens die vergadering heeft zij besloten de bevoegde 
Begrotingscommissie te verzoeken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen.

Hoogachtend,

David McAllister

SUGGESTIES

1. dringt aan op een ambitieuze begroting voor 2022 op het gebied van extern optreden en 
defensie die de EU in staat zal stellen de externe uitdagingen aan te gaan, haar 
prioriteiten te verwezenlijken en op mondiaal niveau een voortrekkersrol te vervullen;

2. dringt erop aan de algehele respons van de EU op de COVID-19-crisis te versterken en 
de inspanningen op te voeren om de gevolgen van de COVID-19-pandemie te bestrijden 
en te boven te komen;

3. benadrukt dat de financiering voor de landen van de Westelijke Balkan en voor de 
oostelijke en zuidelijke buurlanden moet worden verhoogd om politieke en 
economische hervormingen te ondersteunen en de economische en maatschappelijke 
gevolgen van de COVID-19-pandemie te bestrijden;



RR\1227120NL.docx 101/133 PE663.167v02-00

NL

4. verzoekt de Commissie consequent financiële middelen uit te trekken voor missies voor 
de democratie en verkiezingswaarneming, om de Unie in staat te stellen 
verkiezingsprocessen te ondersteunen en democratische instellingen in derde landen die 
stabiliteit nodig hebben te versterken, naast andere initiatieven met specifieke steun 
voor organisaties voor verkiezingswaarneming door burgers; benadrukt dat er 
voldoende middelen moeten worden uitgetrokken voor de uitvoering van mechanismen 
ter bevordering van de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden op mondiaal niveau;

5. verwacht dat een nieuwe generatie financieringsinstrumenten voor het externe optreden 
de samenhang en efficiëntie van en de verantwoordingsplicht inzake de financiering van 
het externe optreden van de EU zal vergroten; dringt aan op meer transparantie en 
democratische controle op de financiering via de financieringsinstrumenten voor het 
externe optreden door middel van strategische sturing door het Parlement en een 
versterkte geopolitieke dialoog tussen het Parlement en de Commissie, zodat het 
gebruik van de begroting, met inbegrip van de buffer voor nieuwe uitdagingen en 
prioriteiten, naar behoren kan worden geëvalueerd; verzoekt de Commissie het 
Europees Parlement zo spoedig mogelijk vóór ieder gepland gebruik van de buffer 
daarvan op de hoogte te stellen, en herinnert aan de verplichting van de Commissie om 
ten volle rekening te houden met de standpunten van het Parlement; benadrukt het 
belang van conditionaliteit en opschorting van financiering uit het NDICI en het IPA III 
bij mensenrechtenschendingen en ernstige achteruitgang van de rechtsstaat;

6. herinnert eraan dat het voor de beide takken van de begrotingsautoriteit van belang is 
dat in de EU-begroting een voldoende gedetailleerde nomenclatuur wordt gehanteerd, 
opdat de begrotingsautoriteit haar rol bij de besluitvorming over de toewijzing van 
financiële middelen aan de politieke prioriteiten naar behoren kan vervullen en zij haar 
bevoegdheid kan uitoefenen om toe te zien op de uitvoering van de begroting; verzoekt 
de Commissie verschillende begrotingslijnen in het kader van IPA III vast te stellen 
voor de Westelijke Balkan en Turkije, alsmede een meer gedetailleerde nomenclatuur 
voor de prioriteiten van de oostelijke en de zuidelijke buurlanden in het kader van het 
NDICI, met inbegrip van een specifieke begrotingslijn voor de UNRWA;

7. benadrukt dat toereikende financiële steun door de lidstaten en uit het Europees 
Defensiefonds belangrijk is om een sterke Europese gemeenschappelijke veiligheids- en 
defensie-unie (GVDB) te kunnen opzetten, en onderstreept dat de Europese 
samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid moet worden versterkt om de 
inzetbaarheid en operationele doeltreffendheid te vergroten door de inspanningen voor 
gezamenlijke militaire en civiele vermogensopbouw op te voeren;

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

9. benadrukt dat het belangrijk is de inspanningen ter verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen op te voeren door middel van inclusieve 
maatregelen, aangezien kwetsbare groepen het risico lopen de last van de wereldwijde 
crisis te moeten dragen.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

De heer Johan Van Overtveldt
Voorzitter
Begrotingscommissie
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake richtsnoeren voor de begroting 2022 – Afdeling 
III(2020/2265(BUI))

Geachte voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie ontwikkelingssamenwerking 
ermee belast een advies uit te brengen aan uw commissie. Op haar vergadering van 
25 februari 2021 heeft zij besloten dat advies in briefvorm uit te brengen en de bevoegde 
Begrotingscommissie te verzoeken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen.

Hoogachtend,

Tomas Tobé

SUGGESTIES

1. is er vast van overtuigd dat de begroting van de Unie haar ambities op het gebied van 
het externe optreden moet weerspiegelen, waaronder de ambitie om voor 
ontwikkelingslanden een van de belangrijkste partners te zijn;

2. vestigt de aandacht op de alarmerende gevolgen van de COVID-pandemie voor de 
ontwikkelingslanden en wijst erop dat de vooruitgang van deze landen inzake de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN nu verwordt tot achteruitgang; 
benadrukt dat het in deze situatie belangrijker is dan ooit dat de EU haar verbintenissen 
inzake ontwikkelingsfinanciering nakomt, onder meer door alle beschikbare NDICI-
middelen volledig te gebruiken voor de beoogde doeleinden en door artikel 25 van de 
NDICI-verordening inzake overdrachten dienovereenkomstig uit te voeren;

3. wijst op de ongekend grote mondiale behoefte aan humanitaire hulp en de volstrekt 
ontoereikende middelen die worden verstrekt om aan deze behoefte te voldoen; is 
ingenomen met de gerichte versterking van de humanitaire hulp in het kader van de 
MFK-onderhandelingen, maar dringt aan op een uitgebreide beschikbaarstelling van de 
reserve voor solidariteit en noodhulp, waarbij deze beschikbaarstelling in nominale 
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termen niet kleiner mag zijn dan die van de reserve voor noodhulp in het vorige MFK 
en waarbij de reserve voor solidariteit en noodhulp beschikbaar moet worden gesteld tot 
het maximum van 60 % voor extern gebruik;

4. herhaalt zijn standpunt dat de begrotingsnomenclatuur het mogelijk moet maken dat de 
begrotingsautoriteit haar rol op het gebied van besluitvorming doeltreffend vervult en 
dat het Parlement met name zijn taken met betrekking tot democratisch toezicht en 
controle uitoefent; dringt er daarom op aan dat de begrotingsnomenclatuur de 
overeenkomst over de NDICI-verordening volledig en zo spoedig mogelijk 
weerspiegelt; verzoekt de Commissie in dit verband een ontwerp van gewijzigde 
begroting bij de EU-begroting 2021 in te dienen tot uitvoering van de in het kader van 
de onderhandelingen over de NDICI-verordening bereikte overeenkomst over vijf 
afzonderlijke toewijzingen voor geografische programma’s in Azië, met name het 
Midden-Oosten, Zuid-Azië, Centraal-Azië, Noord- en Zuidoost-Azië en de Stille 
Oceaan, door de invoering van overeenkomstige afzonderlijke begrotingslijnen; is van 
mening dat een dergelijke harmonisering vóór de begrotingsprocedure van 2022 kan en 
moet plaatsvinden;

5. herinnert eraan dat in de NDICI-verordeningen is bepaald dat de Commissie het 
Parlement op de hoogte moet brengen van het beoogde gebruik van de NDICI-buffer, 
met name in het kader van de geopolitieke dialoog; ziet ernaar uit hierover tijdig 
informatie te ontvangen, onder meer over de onderbouwing van de voorgestelde 
uitgaven, de specifieke doelstellingen daarvan, de beoogde begunstigden en de 
uitvoeringsbepalingen en over hoe het gebruik ervan zich zou verhouden tot de 
horizontale beginselen en doelstellingen van de NDICI-verordening.



RR\1227120NL.docx 105/133 PE663.167v02-00

NL

BRIEF VAN DE COMMISSIE BEGROTINGSCONTROLE

De heer Johan Van Overtveldt
Voorzitter
Begrotingscommissie
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake de richtsnoeren voor de begroting 2022 – Afdeling III  
2020/2265(BUI)

Geachte voorzitter,

De Commissie Begrotingscontrole (CONT) verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie bij 
haar opstelling van de richtsnoeren van het Europees Parlement voor de begrotingsprocedure 
2022 rekening te houden met de volgende punten.

Nog betaalbaar te stellen vastleggingen (RAL)

1. CONT uit haar bezorgdheid over het feit dat:

- de nog betaalbaar te stellen vastleggingen (RAL) in 2019 opnieuw zijn toegenomen, 
en eind 2019 een omvang van 298 miljard EUR hebben bereikt (tegenover 
281,2 miljard EUR in 2018). In 2019 komt dit overeen met 2,7 jaar aan 
vastleggingskredieten die meer dan een jaar lopen, terwijl dit in 2012, het 
overeenkomstige jaar van het voorgaande MFK, 2,3 jaar was;

- In 2019 hebben de RAL de grootste omvang ooit bereikt omdat de 
vastleggingskredieten systematisch hoger lagen dan de betalingskredieten, en de 
betalingsbehoeften werden uitgesteld tot het MFK 2021-2027; 

2. CONT wijst erop dat de afgelopen jaren het niveau van de betalingskredieten op de 
jaarlijkse begrotingen duidelijk onder het plafond van het MFK lag, wat kan leiden tot 
hogere betalingsbehoeften in de toekomst, waardoor de begroting onder druk kan komen 
te staan; benadrukt dat veel van de RAL tijdens het komende MFK zullen worden 
afgehandeld;

3. CONT wijst op het feit dat de belangrijkste financiële risico’s waaraan de EU-begroting 
in 2019 was blootgesteld verband hielden met financiële verrichtingen in de vorm van 
leningen die rechtstreeks gedekt waren door de EU-begroting (53,7 %), en financiële 
verrichtingen gedekt door een garantiefonds van de EU (46,3 %); merkt op dat het totale 
risico waaraan de EU-begroting is blootgesteld, wanneer de mogelijke toekomstige 
betalingen met betrekking tot de EFSI-garantie (Europees Fonds voor strategische 
investeringen) worden meegeteld, eind 2019 uitkwam op 90,5 miljard EUR;

4. Daarom verzoekt CONT de Commissie een volledig beeld te schetsen van de blootstelling 
van de EU-begroting in het jaarlijks verslag betreffende door de algemene begroting 
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gedekte garanties, met inbegrip van het risico dat voortvloeit uit de EFSI-garantie en alle 
gerelateerde toekomstige financiële verrichtingen;

5. CONT wijst erop dat de Unie in toenemende mate gebruikmaakt van 
financieringsinstrumenten en begrotingsgaranties die aan de EIB-groep werden verstrekt; 
merkt op dat de verrichtingen van de EIB-groep die niet uit de begroting van de Unie 
worden gefinancierd maar plaatsvinden met het oog op dezelfde doelstellingen van de 
Unie, op dit moment niet onder het controlemandaat van de Rekenkamer vallen; verzoekt 
de EIB met klem de Rekenkamer in staat te stellen grondige controles uit te voeren van 
de regelmatigheid en de financieringsactiviteiten van de EIB;

COVID‑19-pandemie

6. CONT is van mening dat het Parlement ten volle betrokken moet worden bij de inzet van 
de middelen van Next Generation EU; 

7. CONT wijst op de verhoogde uitgaven van de EU-begroting voor de vaccinstrategie van 
de EU en voor andere acties op medisch gebied in verband met COVID-19, met 
financiering uit hoofde van het instrument voor noodhulp, maar ook voor onderzoek; 
daarnaast wijst CONT op de externe financiering van de EIB, met inbegrip van het 
initiatief van de Commissie om 750 miljoen EUR aan aanvullende bijdragen van de 
lidstaten bijeen te brengen; het is daarom van het grootste belang dat de Commissie zorgt 
voor volledige transparantie met betrekking tot de aankoop en distributie van vaccins; 
benadrukt dat de vrijmakingen op het gebied van onderzoek in 2019 neerkwamen op 
635 miljoen EU, en dat deze bedragen beschikbaar zijn voor hergebruik overeenkomstig 
artikel 15, lid 3, van het Financieel Reglement, ter ondersteuning van de Europese 
paraatheid op het gebied van gezondheid en crisisrespons;

8. CONT wijst erop dat in 2020 en in de jaren daarna de COVID-19-uitbraak wereldwijd 
een grote impact zal hebben, en ook grote gevolgen zal hebben voor de Uniebegroting; 
in dit verband zal de uitvoering van de onmiddellijke respons van de Unie met ingang van 
2020 invloed hebben op de erkenning, berekening of herclassificatie van tal van activa en 
passiva in de financiële staten van de Unie;

9. CONT roept de Commissie op om in de context van de COVID-19-crisis opnieuw na te 
gaan of de bestaande mechanismen voor het beperken van de blootstelling van de EU-
begroting aan risico’s toereikend en passend zijn en de beoogde voorzieningspercentages 
van de garantiefondsen die de uit de EU-begroting verstrekte garanties dekken te herzien; 
roept de Commissie op toe te zien op de transparantie en doeltreffendheid van beheers- 
en controlesystemen, de aanvaardbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende uitgaven; benadrukt dat er behoefte is aan een 
interoperabel digitaal monitoring- en rapportagesysteem om systematisch en in realtime 
uitgaven te volgen afkomstig van de EU-begroting ten behoeve van ontvangers van 
financiering (natuurlijke personen), om te zorgen voor naleving van de normen op het 
gebied van goed financieel beheer;is van mening dat de financiële blootstelling 
zorgvuldig door de Rekenkamer en door het Parlement moet worden gecontroleerd in het 
kader van de kwijtingsprocedure, vanwege de enorme financiële omvang ervan;

Tijdige absorptie
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10. CONT merkt op dat het totale absorptiepercentage van de ESI-fondsen (Europese 
structuur- en investeringsfondsen) in 2019 lager was dan in het overeenkomstig jaar van 
het voorgaande MFK, dat de absorptiepercentages in het kader van het MFK 2014-2020 
van slechts negen lidstaten hoger waren dan in het kader van het vorige MFK, en dat de 
totale absorptiesnelheid in 2019 bijna gelijk was aan de snelheid in 2018;

11. verder merkt CONT op dat begin 2019, toen het MFK 2014-2020 al vijf jaar liep, slechts 
ongeveer 17 % van de via financieringsinstrumenten in gedeeld beheer vastgelegde ESI-
financiering was terechtgekomen bij de eindbegunstigde; roept de Commissie op de 
rapportage- en gegevensbeheerssystemen te verbeteren, om de transparantie en 
traceerbaarheid van deze uitgaven te vergroten;

12. CONT roept de Commissie op een actieplan op te stellen, met inbegrip van een herziening 
van de routekaart van de EIB-groep, met duidelijke stimulansen voor de doeltreffende 
absorptie van beschikbare middelen, en om de lidstaten te helpen bij het vinden van 
subsidiabele projecten met een duidelijke Europese meerwaarde; 

Belangenconflicten en de rechtsstaat

13. CONT wijst erop dat de definitie van belangenconflicten in augustus 2018 is verruimd 
ingevolge artikel 61 van het Financieel Reglement; benadrukt dat de Commissie 
verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat deze bepalingen zorgvuldig worden 
uitgevoerd in de hele Unie en dat alle vormen van belangenconflicten efficiënt en 
doeltreffend worden aangepakt bij de uitvoering van de Uniebegroting;

14. CONT is bezorgd over de financiële schade veroorzaakt door fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in een aantal lidstaten, waardoor 
bestaande klachten- en beschermingsmechanismen nutteloos of ondoelmatig worden; 
roept de Commissie op de bescherming van de financiële belangen van de Unie op alle 
terreinen en zonder uitstel te waarborgen met behulp van het 
conditionaliteitsmechanisme, om verdere negatieve gevolgen voor de EU-begroting te 
voorkomen;

15. herinnert aan de resolutie van het Europees Parlement van 17 december 2020, waarin 
wordt benadrukt dat de medewetgevers zijn overeengekomen dat de verordening inzake 
een algemeen conditionaliteitsstelsel ter bescherming van de begroting van de Unie vanaf 
1 januari 2021 van toepassing is en moet worden toegepast op alle vastleggingen en 
betalingen; dringt er bij de Commissie, als hoedster van de Verdragen, op aan ervoor te 
zorgen dat de verordening volledig van toepassing is vanaf de door de medewetgevers 
overeengekomen datum, en herinnert eraan dat enkel het HvJ-EU de verordening of een 
deel ervan nietig kan verklaren; bevestigt dat, indien een lidstaat de verordening of delen 
ervan probeert nietig te laten verklaren, het Parlement de geldigheid ervan voor het Hof 
zal verdedigen en verwacht van de Commissie dat zij intervenieert ter ondersteuning van 
het standpunt van het Parlement; benadrukt dat het Parlement in een dergelijk geval het 
Hof zal verzoeken een versnelde procedure te volgen; herinnert aan artikel 265 VWEU 
en verklaart bereid te zijn er gebruik van te maken;

Eigen middelen
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16. CONT wijst op de paradigmaverschuiving die heeft plaatsgevonden doordat de Europese 
Commissie toestemming heeft gekregen bij wijze van uitzondering tot 750 miljard EUR 
te lenen op de kapitaalmarkten; dringt erop aan dat de aflossingsmethodologie 
transparant, begrijpelijk en controleerbaar is; dringt erop aan dat de aflossingen worden 
gedaan volgens een duurzaam en transparant stelsel van nieuwe eigen middelen van de 
Europese Unie en geheel gedekt moeten worden door de opbrengsten van de nieuwe eigen 
middelen van de Europese Unie, om de geloofwaardigheid en de haalbaarheid van het 
aflossingsplan te waarborgen;

17. CONT wijst er tevens op dat de vastlegging van de opbrengsten van de leningen van de 
Unie in de EU-begroting als externe bestemmingsontvangsten zorgvuldig moet worden 
gecontroleerd door de Rekenkamer en door het Parlement in het kader van de 
kwijtingsprocedure, vanwege de enorme financiële omvang ervan; benadrukt dat de 
omvang van deze leningsactiviteiten meer professionele expertise en administratieve 
capaciteit vergt met het oog op efficiënte lenings- en aflossingsoperaties, naast een 
zorgvuldig risicobeheer en toetsingskader om de betrouwbaarheid van de 
boekhoudkundige verslagen en een accurate waardering van de aangegane verplichtingen 
te waarborgen; benadrukt echter dat er tevens strikt moet worden toegezien op de controle 
van de beheerskosten; verzoekt dat het voortgangsverslag over het leningsplan tijdig 
wordt medegedeeld aan de begrotingsautoriteit met het oog op een zorgvuldige controle 
in het kader van de kwijtingsprocedure;

18. CONT herinnert er in dit verband aan dat het voorgestelde stelsel van eigen middelen de 
algemene lastendruk voor de EU-belastingbetaler niet mag verhogen, dat het moet 
voorkomen dat de kosten van de financiering van het herstel ten laste komen van de meest 
kwetsbaren en dat het moet leiden tot een proportionele verlaging van de nationale 
bijdragen op BNI-grondslag aan de financiering van de EU-begroting; is van mening dat 
het aandeel van de nieuwe eigen middelen een significante rol moet spelen aan de 
ontvangstenzijde van de EU-begroting en de bevordering van een eerlijke interne markt 
moet garanderen.

Hoogachtend,

Monika Hohlmeier Joachim Kuhs
Voorzitter CONT Rapporteur voor de verlening van 

kwijting aan de Commissie
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BRIEF VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN 
VOEDSELVEILIGHEID

KP/ab
D(2021) 446

De heer Johan Van Overtveldt
Voorzitter
Begrotingscommissie
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake richtsnoeren voor de begroting 2022 – Afdeling III 
(2020/2265(BUI))

Geachte voorzitter,

Geachte heer Van Overtveldt, 

Vanwege het strakke tijdschema in BUDG hebben de coördinatoren van ENVI op 11 januari 
2021 besloten dat ENVI in briefvorm advies zal uitbrengen over de richtsnoeren voor de 
begroting 2022 – Afdeling III (2020/2265 (BUI)). Als voorzitter van ENVI en als vaste 
rapporteur voor de begroting doe ik u de bijdrage van ENVI toekomen in de vorm van 
resolutieparagrafen, die ENVI tijdens haar vergadering van 24 februari 2021 heeft aangenomen. 
Naar ik hoop wil uw commissie deze punten in aanmerking nemen. 

 benadrukt dat de Uniebegroting 2022 moet bijdragen tot een snel, veerkrachtig, sociaal 
rechtvaardig en billijk herstel van de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan, 
alsook tot het bevorderen van sterk economisch herstel en het verwezenlijken van de 
herziene klimaat- en milieudoelstellingen van de Unie voor 2030, waaronder het tot 
staan brengen en ombuigen van biodiversiteitsverlies, van de energiedoelstellingen en 
van de doelstelling om uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale EU tot stand gebracht te 
hebben; benadrukt dat een groen herstel een cruciale stap is voor het halen van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs, waarbij erop toegezien moet worden 
dat burgers die het hardst zijn getroffen door de pandemie en de sociale en economische 
gevolgen ervan voldoende steun krijgen;

 benadrukt dat de Uniebegroting 2022 moet worden afgestemd op de toezeggingen van 
de Unie met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs, de 
doelstellingen die zijn vastgelegd in [Verordening (EU) 2020/XXX tot vaststelling van 
een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/1999 (de “Europese klimaatwet”)], de doelstellingen van de 
Europese Green Deal, sociale inclusie en regionale cohesie, en de doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, waarbij voldoende steun voor de 
verwezenlijking van een rechtvaardige transitie op basis van solidariteit en billijkheid 
gewaarborgd moet worden;

 benadrukt hoe belangrijk de verwezenlijking van de doelstellingen inzake klimaat- en 
biodiversiteitsmainstreaming is; benadrukt dat het van essentieel belang is om 
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uitsluitend steun te verlenen aan activiteiten die in overeenstemming zijn met het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen”; is groot voorstander van de doelstelling om ten 
minste 30 % van de totale uitgaven van de Unie en van het herstelinstrument van de 
Europese Unie een klimaatgerelateerde bestemming te geven; dringt erop aan dat deze 
doelstelling wordt gehaald en verlangt dat er vanaf het eerste jaar van het MFK 
doeltreffende inspanningen worden geleverd om dit uitgavenniveau te bereiken; 
herinnert aan het standpunt van ENVI van 5 september 2019 dat in het MFK 2021-2027 
een streefcijfer van 40 % voor klimaatmainstreaming moet worden vastgesteld; 
herinnert eraan dat 37 % van de uitgaven in het kader van [Verordening (EU) 
2020/XXX tot oprichting van een faciliteit voor herstel en veerkracht (de “faciliteit voor 
herstel en veerkracht”)] moet bijdragen aan klimaatdoelstellingen; benadrukt met klem 
het belang van een juridisch bindend streefcijfer voor biodiversiteitsgerelateerde 
uitgaven van 7,5 % vanaf 2024 en 10 % vanaf 2026, waarbij rekening wordt gehouden 
met een opwaartse herziening in het volgende MFK; is van mening dat alles in het werk 
moet worden gesteld om dit jaarlijkse percentage van 10 % voor 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven zo snel mogelijk te bereiken; 

 herhaalt zijn verzoek om klimaat- en biodiversiteitsgerelateerde uitgaven te traceren aan 
de hand van een robuustere, transparantere en uitgebreidere methode; is ingenomen met 
de toezegging van de Commissie om nauw samen te werken met het Parlement en de 
Raad bij de ontwikkeling van de traceringsmethode en de verwezenlijking van de 
toepasselijke doelstellingen; benadrukt dat bij de ontwikkeling van de methode voor 
klimaatgerelateerde uitgaven de rekening gehouden moet worden met de gevolgen van 
de geleidelijke stopzetting van NGEU-financiering, zo mogelijk een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen beperking van de gevolgen van klimaatverandering en 
aanpassing aan de klimaatverandering, en dat er relevante maatregelen voor 
onvoldoende voortgang in de methode moeten worden opgenomen; verwacht dat bij 
deze werkzaamheden rekening wordt gehouden met de strengste normen die reeds voor 
dergelijke tracering worden gehanteerd; is ingenomen met het feit dat bestaande 
overlappingen tussen klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen in aanmerking genomen 
zullen worden; ziet uit naar de jaarlijke raadpleging inzake klimaat- en 
biodiversiteitsdoelstellingen, zoals vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord;

 dringt erop aan dat in de Uniebegroting 2022 voldoende middelen worden uitgetrokken 
voor de aanpak en het ombuigen van biodiversiteitsverlies en milieuschade, de 
bescherming, het behoud en het herstel van aangetaste ecosystemen, en voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de biodiversiteitsstrategie voor 2030, de „van 
boer tot bord” -strategie, het actieplan voor de circulaire economie en een actieplan om 
de vervuiling terug te brengen tot nul; herhaalt zijn oproep aan de Commissie om 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 slechts 1,3 % van al het Commissiepersoneel in dit DG werkzaam 
is; is van mening dat een voldoende bezetting met gekwalificeerd personeel een 
voorwaarde is voor een succesvolle tenuitvoerlegging en handhaving van het 
Uniebeleid;

 benadrukt dat de Uniebegroting 2022 moet voldoen aan de doelstellingen inzake klimaat 
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en biodiversiteit; is van mening dat er veel meer investeringen nodig zijn voor 
klimaatactie en dat klimaatbestendigheid geïntegreerd moet worden in 
langetermijninvesteringen;

 wijst op het belang van handhaving van de hoeveelheid steun die wordt verstrekt aan de 
EU-vlaggenschipprogramma’s en -fondsen, waaronder EU4Health, het nieuwe LIFE-
programma en het Fonds voor een rechtvaardige transitie;

 benadrukt dat de Uniebegroting 2022 voldoende middelen moet bevatten voor de 
ontwikkeling en opwaardering van capaciteiten om de paraatheid bij en het hanteren 
van pandemieën te verbeteren en het optreden van de Unie met betrekking tot essentiële 
gezondheidsaspecten te versterken, hetgeen moet leiden tot de oprichting van een 
Europese gezondheidsunie die bijdraagt tot een billijke toegang tot gezondheidszorg en 
gebaseerd is op de bevoegdheden uit hoofde van het Verdrag; benadrukt dat er 
voldoende middelen moeten worden toegewezen, met name om de investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen;

 dringt erop aan dat de Uniebegroting 2022 in overeenstemming is met de resolutie van 
het Parlement van 10 juli 2020 over de volksgezondheidsstrategie van de EU na 
COVID-19, met name wat betreft de oproep aan de Europese Commissie, de lidstaten 
en de mondiale partners om alle mensen overal ter wereld snelle, gelijke en betaalbare 
toegang te bieden tot COVID-19-vaccins en -behandelingen zodra deze beschikbaar 
zijn;

 wijst op de noodzaak om voldoende middelen te blijven toewijzen aan het 
Uniemechanisme voor civiele bescherming, teneinde noodsituaties op het gebied van 
de volksgezondheid, zoals de huidige pandemie, bosbranden, overstromingen, 
aardbevingen en andere natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen, waarvan 
de gevolgen naar verwachting nog zullen worden verergerd door de klimaatverandering, 
aan te pakken en de budgettaire respons op onvoorziene gebeurtenissen te versterken; 
is ingenomen met het MFK-akkoord over het verstrekken van aanvullende financiering 
voor het Uniemechanisme voor civiele bescherming, met inbegrip van 
rampenparaatheid, verbeteringen van op prognoses gebaseerde systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing, kennisuitwisseling en lessen uit eerder opgedane 
ervaringen;

 dringt aan op tenuitvoerlegging van de routekaart voor nieuwe eigen middelen en 
herhaalt zijn standpunt met name eigen middelen te steunen die bijdragen tot de 
Uniedoelstellingen inzake gezondheid, milieu en klimaat: in het bijzonder een 
aanzienlijk deel van de inkomsten uit de regeling voor de handel in emissierechten, niet-
gerecycleerd plastic verpakkingsafval en een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens;

 wijst erop dat het belangrijk is voldoende financiële middelen toe te wijzen 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 mandaat kunnen vervullen, hun taken kunnen uitvoeren en 
adequaat kunnen optreden om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak op te vangen; 
benadrukt dat voldoende financiële steun aan deze agentschappen van cruciaal belang 
is voor de succesvolle verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green 
Deal, voor het waarborgen van de volksgezondheid en voor het bieden van optimale 
bescherming aan iedereen.
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Ik heb de heer Karlo Ressler, algemeen rapporteur voor de begroting 2022, een soortgelijke 
brief gestuurd.

Hoogachtend,

Pascal CANFIN
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BRIEF VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN 
CONSUMENTENBESCHERMING

De heer Johan Van Overtveldt
Voorzitter
Begrotingscommissie
BRUSSEL

Betreft: advies inzake richtsnoeren voor de begroting 2022 – Afdeling III 
(2020/2265)BUI))

Geachte voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure heeft de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming besloten een schriftelijk advies te doen toekomen aan uw 
commissie.

De Commissie interne markt en consumentenbescherming heeft de kwestie tijdens haar 
vergadering van 22 februari 2021 behandeld. Tijdens die vergadering heeft de commissie 
besloten de bevoegde Begrotingscommissie te verzoeken onderstaande suggesties (zie 
bijlage) in haar ontwerpresolutie op te nemen1.

Hoogachtend,

Anna Cavazzini
Voorzitter

Bijlage: suggesties

SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde 

1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Eugen Jurzyca (rapporteur voor advies), Anna Cavazzini (voorzitter), 
Andrus Ansip (ondervoorzitter), Maria Grapini (ondervoorzitter), Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam 
Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, 
Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro 
Gozi, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, 
Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Adriana Maldonado López, Morten Løkkegaard, Antonius Manders, 
Beata Mazurek, Sven Mikser, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Tsvetelina Penkova, 
Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Kim Van Sparrentak, Barbara 
Thaler, Edina Tóth, Tom Vandenkendelaere, Marco Zullo.
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Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt vast dat de COVID-19-crisis het vrije verkeer van personen, goederen en diensten 
in de EU, een van de waardevolste verworvenheden van de Unie, heeft belemmerd; 
dringt aan op adequate en doeltreffende initiatieven om de eengemaakte markt te 
herstellen, verder te verdiepen en te voltooien en tegelijkertijd de transitie naar een 
digitale en duurzame economie te ondersteunen en ongerechtvaardigde belemmeringen 
van de vrijhandel aan te pakken;

2. wijst met name op het grote potentieel van het vrije verkeer van diensten, dat nog 
onderontwikkeld is, en dringt aan op initiatieven en acties om de grensoverschrijdende 
handel in diensten te bevorderen, ongerechtvaardigde administratieve lasten voor 
bedrijven terug te dringen en te zorgen voor de adequate uitvoering en naleving van de 
bestaande wetgeving, zoals de dienstenrichtlijn; benadrukt het belang van diensten die 
een meetbare vermindering van de ecologische voetafdruk van de EU mogelijk maken;

3. is van oordeel dat extra inspanningen nodig zijn om de lidstaten te ondersteunen bij de 
digitalisering van de overheidssector, met name voor procedures die gevolgen hebben 
voor bedrijven en consumenten, opdat zij in staat zijn administratieve procedures online 
af te wikkelen; 

4. onderstreept het belang van het programma voor de eengemaakte markt, dat erop is 
gericht de werking van de eengemaakte markt te verbeteren, het concurrentievermogen 
van bedrijven, met inbegrip van kmo’s, te ondersteunen en de consumenten mondiger te 
maken; herinnert aan de noodzaak synergieën tot stand te brengen tussen het 
programma voor de eengemaakte markt en het “Next Generation EU”-herstelfonds; 

5. constateert dat de invoering van optimale praktijken bij overheidsopdrachten voor door 
de EU gefinancierde projecten ertoe kunnen bijdragen veel voorkomende fouten te 
voorkomen en te zorgen voor de juiste uitvoering van investeringen;

6. onderstreept de noodzaak van meer samenwerking tussen de markttoezichtautoriteiten 
op EU-niveau om ervoor te zorgen dat online en offline verkochte producten veilig zijn 
en dat het consumentenvertrouwen wordt gewaarborgd, met name bij 
grensoverschrijdende aankopen;

7. onderstreept dat de doeltreffende vereenvoudiging van douaneprocedures en de 
behoorlijke handhaving van de douanesystemen essentieel zijn om fraude en 
internationale misdaad te bestrijden, de mededinging te bevorderen en de consumenten 
te beschermen; wijst andermaal op het belang van een adequaat en doeltreffend niveau 
van vastleggingskredieten om de modernisering van de douane-unie mogelijk te maken 
ter ondersteuning van de uitvoering van het douanewetboek en de ontwikkeling van 
elektronische en meer geautomatiseerde douanesystemen met het oog op een grotere 
efficiëntie voor EU-bedrijven en een gelijke bescherming van de consumenten; dringt 
erop aan bij deze modernisering rekening te houden met de veranderingen in verband 
met de Overeenkomst tussen de EU en het VK; dringt aan op de volledige naleving van 
de aanbevelingen van de Rekenkamer inzake een doeltreffendere begroting, het welzijn 
en de bescherming van de consumenten, en een betere kosteneffectiviteit voor 
bedrijven;
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8. onderstreept het belang van verantwoordingsplicht en transparantie voor instanties die 
EU-financiering ontvangen; herhaalt dat een doeltreffende besteding en goede controles 
tot besparingen leiden, waarmee andere activiteiten kunnen worden gefinancierd;

9. onderstreept dat alle begrotingsprogramma’s moeten worden onderworpen aan 
voortdurende kosten-batenanalyses om ervoor te zorgen dat de beperkte Uniebegroting 
zo doelmatig mogelijk wordt besteed en dat de middelen kunnen worden gebruikt voor 
de meeste kwalitatief hoogwaardige projecten die een maximale uitwerking hebben en 
waarvan de resultaten overeenkomen met de nagestreefde doelstellingen, met inbegrip 
van de gewenste bijdrage aan de duurzaamheid; wijst erop dat de financiering van de 
Unie gekoppeld moet zijn aan meetbare resultaten in plaats van loutere outputmetingen, 
hetgeen de mogelijkheid zou bieden de doeltreffendheid van de afzonderlijke EU-
programma’s te vergelijken en te rangschikken.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING

De heer Johan Van Overtveldt
Chair
Begrotingscommissie
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake het ontwerpverslag over de algemene richtsnoeren voor de 
begroting 2022, Afdeling III – Commissie (2020/2265(BUI))

Geachte heer Van Overtveldt,

Tijdens hun vergadering van 24 februari hebben de REGI-coördinatoren besloten het advies 
van de commissie inzake de resolutie over de richtsnoeren 2022 in briefvorm uit te brengen. Ik 
zou het op prijs stellen als uw medewerkers de volgende suggesties in de stemlijst van BUDG 
zouden willen opnemen: 

* * *

Algemene opmerkingen

1. Artikel 174 VWEU bepaalt dat de economische, sociale en territoriale samenhang moet 
worden versterkt om de harmonische ontwikkeling van de Unie in haar geheel te 
bevorderen: de Unie stelt zich in het bijzonder ten doel, de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio’s en de achterstand van de minst 
begunstigde regio’s te verkleinen;

2 gebleken is dat investeringen in het kader van het cohesiebeleid en het regionaal 
ontwikkelingsbeleid een aanzienlijke Europese meerwaarde hebben en bijdragen tot de 
verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de EU, zoals de Green Deal en de 
Europese pijler van sociale rechten, alsook tot de bevordering van innovatie en de 
ondersteuning van de overgang naar de digitale economie;

3. herinnert eraan dat het cohesiebeleid van de EU aanzienlijk bijdraagt tot duurzame 
economische groei, investeringen en mededinging, alsook tot veilige en zekere arbeids- 
en levensomstandigheden, met inbegrip van gelijke kansen en non-discriminatie;

4. steunt volmondig het regionaal en cohesiebeleid als het belangrijkste 
investeringsinstrument van de EU-begroting voor het tot stand brengen van 
economische, sociale en territoriale cohesie, en als een van de hoekstenen van het herstel 
van de COVID-19-pandemie;

Een late start van het cohesiebeleid 2021-2027
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5. erkent dat als gevolg van de zeer late goedkeuring van de standpunten van de Raad over 
wetgevingsvoorstellen in verband met het MFK een vertraagde start van het nieuwe 
cohesiebeleid voor de periode 2021-2027 onvermijdelijk is; 

6. verzoekt de begrotingsautoriteit in het licht van de twee overlappende 
programmeringsperioden (2014-2020/n + 3 & 2021-2027) en gezien de noodzaak om 
de economie na de COVID-19-pandemie weer op gang te brengen, te zorgen voor 
voldoende liquiditeit in de jaarlijkse begroting 2022 om de inkomende 
betalingsaanvragen te kunnen honoreren; 

7. roept op tot meer middelen voor Europese territoriale samenwerking (ETS, Interreg) 
om beter te kunnen reageren op COVID-19 en ervoor te zorgen dat de noodzakelijke 
interregionale samenwerking op lokaal en regionaal niveau wordt voortgezet;

De noodzaak van begrotingscoördinatie

8. neemt nota van de toename van EU-instrumenten met beleidsdoelstellingen die verwant 
zijn met en complementair zijn aan die van het cohesiebeleid, zoals React-EU, JTF, 
RRF, CRII en CRII+; benadrukt de noodzaak van een zorgvuldige coördinatie van de 
begrotingsaspecten van de uitrol van deze nieuwe instrumenten om het effect ervan te 
maximaliseren; en verzoekt de Commissie na te gaan of daartoe extra administratieve 
middelen nodig zijn;

9. onderstreept dat bestuur op verschillende niveaus en de betrokkenheid van regionale en 
lokale overheden en andere actoren voorwaarden zijn voor doeltreffende, transparante 
en gerichte investeringen.

Hoogachtend, 

Younous Omarjee
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BRIEF VAN DE COMMISSIE BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN 
BINNENLANDSE ZAKEN

De heer Johan Van Overtveldt
Voorzitter
Begrotingscommissie
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake de algemene richtsnoeren voor voorbereiding van de begroting 
2022, Afdeling III – Commissie (2020/2265(BUI))

Geachte voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken ermee belast een advies uit te brengen aan uw commissie.

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties op te nemen in haar algemene richtsnoeren 
voor de voorbereiding van de begroting 2022, Afdeling III – Commissie.

Hoogachtend,

(ondertekend) Juan Fernando López Aguilar

SUGGESTIES

over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2022, afdeling III 
– Commissie

(2020/2265(BUI))

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 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) 
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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. 966/20121,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-20272, en de 
gezamenlijke verklaringen van het Parlement, de Raad en de Commissie in dit verband3, 
alsmede gezien de unilaterale verklaringen daaromtrent4,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking 
in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen 
middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen 
middelen5,

– gezien Besluit (EU, Euratom) nr. 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 
betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van 
Besluit (EU, Euratom) nr. 2014/3356, 

– gezien Verordening (EU) nr. 2020/2094 van de Raad van 14 december 2020 tot 
vaststelling van een herstelinstrument voor de Europese Unie ter ondersteuning van het 
herstel in de nasleep van de COVID-19-crisis7,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 december 2020 betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter 
bescherming van de Uniebegroting8,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20219 en 
de daaraan gehechte gemeenschappelijke verklaringen van het Parlement, de Raad en de 
Commissie,

– gezien de conclusies van de Raad van … betreffende de begrotingsrichtsnoeren 
voor 2022 (00000/2021),

– gezien artikel 93 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0000/2021),

Terug op de rails: begroting 2022 voor herstel van de COVID-19-crisis 

1. is van mening dat de Uniebegroting 2022, gezien de onzekerheid over de vooruitzichten 
van de economie, die in 2022 naar verwachting niet zal herstellen tot het niveau van 

1 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
2 PB L 433I van 22.12.2020, blz. 11.
3 PB C 444I van 22.12.2020.
4 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0357, bijlage II.
5 PB L 433I van 22.12.2020, blz. 28.
6 PB L 424 van 15.12.2020, blz. 1.
7 PB L 433I van 22.12.2020, blz. 23.
8 PB L 433I van 22.12.2020, blz. 1.
9 PB L xx, ….
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vóór de pandemie, en gezien de absolute noodzaak van een snel herstel van de 
economische en sociale schade als gevolg van COVID-19, een nog centralere rol moet 
spelen bij het waarborgen van een positieve en tastbare impact op het leven van burgers 
en het mede ondersteunen van de Europese economie, het aantrekken van investeringen 
en het creëren van werkgelegenheid overal in de Unie, met waarborging van gelijke 
kansen voor iedereen, alsook het bevorderen van het verkleinen van de economische, 
sociale, territoriale en generationele verschillen;

2. is derhalve voornemens een toekomstgerichte begroting op te stellen die bijdraagt aan 
het herstelproces en de Unie in staat stelt investeringen te stimuleren en de 
werkloosheid aan te pakken, de digitale en de groene transitie te ondersteunen, de 
vooruitzichten van de jonge generatie te verbeteren, met speciale aandacht voor 
jongeren in kwetsbare situaties, en de demografische uitdagingen aan te pakken, en die 
daarnaast een veilige en welvarende toekomst voor de burgers van de EU waarborgt; 
beschouwt deze prioriteiten van essentieel belang voor het ondersteunen van het herstel 
en het leggen van het fundament voor een veerkrachtiger Unie; 

2 bis. merkt op dat er, naast de vele voordelen die het herstelplan voor de lidstaten en de 
EU-burgers zal opleveren, altijd het risico bestaat dat criminelen zich middelen toe-
eigenen die bedoeld zijn om banen te redden en de legale economie in Europa te 
ondersteunen; is van oordeel dat de inspanningen ter bestrijding van fraude ten nadele 
van de begroting van de EU, corruptie, witwaspraktijken en financiering van criminele 
activiteiten in 2022 geïntensiveerd moeten worden;

Een bloeiende economie voor het bevorderen van investeringen en het aanpakken van de 
werkloosheid

3. herinnert eraan dat kmo’s nog altijd de ruggengraat van de Europese economie vormen 
en een cruciale rol blijven spelen bij het scheppen van werkgelegenheid en het 
stimuleren van groei; onderstreept het belang van een adequaat gefinancierd programma 
voor de interne markt voor het aanzwengelen van het concurrentievermogen van kleine 
ondernemingen door middel van het ontwikkelen van digitale en 
ondernemerschapsvaardigheden; onderstreept verder het potentieel van het programma 
InvestEU voor het aantrekken van duurzame, innovatieve en sociale investeringen, maar 
ook voor het ter beschikking stellen van kapitaalsteun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) die onder de crisis lijden;

4. benadrukt dat geïnvesteerd moet blijven worden in onderzoek en innovatie, met name 
om de EU in staat te stellen een stuwende kracht te zijn achter de groene en de digitale 
transitie; onderstreept in dat verband de bijzondere verdiensten van Horizon Europa, en 
acht het van essentieel belang dat kmo’s voldoende steun krijgen op het gebied van 
onderzoek en innovatie, zodat zij deze enorme uitdagingen actief tegemoet kunnen 
treden;

5. steunt krachtig het regionaal beleid als het belangrijkste investeringsinstrument van de 
EU-begroting voor het tot stand brengen van economische, sociale en territoriale 
cohesie, en als één van de hoekstenen van het herstel; benadrukt de rol van dit beleid 
voor het verwezenlijken van de strategische doelstellingen van de EU, zoals 
werkgelegenheid, groene economie en innovatie, en voor het bevorderen van een meer 
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inclusieve en duurzame Unie;

6. bekrachtigt het belang en het potentieel van het programma EU4Health, dat in het 
nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) het grootste gezondheidsprogramma ooit 
geworden is dat met middelen van de EU-begroting wordt gefinancierd; verwacht dat de 
synergie-effecten versterkt zullen worden tussen alle EU-programma’s die in 
aanvullende investeringen in de gezondheidssector voorzien, zoals het ESF+, het EFRO, 
Horizon Europa en Digitaal Europa; 

De uitdaging van de groene en de digitale transitie aangaan 

7. wijst op de urgentie, die door de COVID-19-crisis verder vergroot is, om de digitale 
kloof te dichten en de digitale transformatie van Europa te versnellen; wijst op het 
belang van synergie-effecten tussen EU-programma’s, teneinde de voorwaarden tot 
stand te brengen die nodig zijn voor de ingebruikname van baanbrekende technologieën 
en innovaties; beschouwt het programma Digitaal Europa als essentieel voor het 
verbeteren van het concurrentievermogen van Europa in de mondiale digitale economie 
en het verwezenlijken van technologische soevereiniteit; verwacht dat dit programma 
tot meer investeringen in high-performance computing, artificiële intelligentie en 
cyberbeveiliging in Europa zal leiden, alsook tot bevordering van geavanceerde digitale 
vaardigheden in de economie en de samenleving; benadrukt in dit verband dat 
algoritmen of toepassingen die worden ontwikkeld of ingezet, moeten stroken met de 
grondrechten, zoals die zijn verwoord in het Handvest van de grondrechten, met 
inbegrip van het recht op privacy en non-discriminatie;

8. onderstreept dat de EU-begroting uitermate belangrijk is voor het succes van de 
Europese Green Deal en de billijke transitie naar een duurzamere en veerkrachtigere 
economie; benadrukt in het bijzonder dat het belangrijk is dat voor de nieuwe 
groeistrategie voldoende middelen ter beschikking worden gesteld, teneinde de Unie in 
staat te stellen haar toezeggingen te honoreren en ervoor te zorgen dat niemand buiten 
de boot valt, en is voornemens de tenuitvoerlegging van de strategie in de begroting 
2022 nauwlettend in de gaten te houden; beklemtoont in dit verband dat moderne en 
veerkrachtige infrastructuurvoorzieningen in de EU onontbeerlijk zijn voor het herstel 
van het concurrentievermogen en het tot stand brengen van de strategische autonomie 
van de EU; erkent dan ook de meerwaarde van de Connecting Europe Facility (CEF) en 
de ruimtevaartprogramma’s van de EU; 

Betere vooruitzichten voor de jonge generatie tot stand brengen en de demografische 
uitdagingen aanpakken

9. onderstreept dat, net als tijdens de nasleep van de financiële crisis van 2008, ook nu 
weer met name jonge mensen, en vooral jonge mensen in kwetsbare situaties zwaar 
worden getroffen door de gevolgen van de COVID-19-crisis; benadrukt dan ook dat 
absoluut alle financieringsmogelijkheden moeten worden onderzocht om de integratie 
op de arbeidsmarkt en de vooruitzichten voor jongeren met succes te waarborgen;

10. is ervan overtuigd dat duurzaam herstel in de Unie niet mogelijk is zonder dat Europa’s 
jonge generatie daarbij betrokken is; wijst er in dit verband op dat het bijzonder 
belangrijk is meer financiering ter beschikking te stellen voor programma’s van de Unie 
zoals Erasmus+, waarvan het succes bij het verbreden van de mogelijkheden op het 
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gebied van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid onbetwistbaar is; wijst op het 
potentieel van dit programma voor het op inclusieve wijze bevorderen van excellentie, 
innovatie en ondernemerschap;

11. benadrukt dat duurzame en langetermijnoplossingen moeten worden gevonden om de 
structurele demografische uitdagingen met succes aan te gaan, en de braindrain in 
landelijke, afgelegen en minder ontwikkelde gebieden van de EU te beperken; 
beklemtoont dat er financiële middelen nodig zijn om gebieden die met 
bevolkingsafname te kampen hebben, nieuw leven in te blazen en de vergrijzende 
bevolking in Europa voldoende steun te bieden op het gebied van toegang tot 
gezondheidszorg, mobiliteit en openbare diensten; onderstreept dat er passende 
structuren moeten worden opgezet om tendensen in kaart te brengen en maatregelen 
voor te stellen om adequaat op de demografische veranderingen te reageren; 

Buitengrenzen en migratiestromen beheren, internationale bescherming bieden en zorgen 
voor een veilige en leefbare omgeving voor iedereen

12. is van oordeel dat de grondrechten van personen, economische groei en welvaart, de 
interne veiligheid, het beheer van de buitengrenzen van de EU, de goede werking van 
de Schengenzone en het vrij verkeer binnen de EU onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn; benadrukt dat het doeltreffende beheer van de buitengrenzen moet voldoen aan het 
internationale en Unierecht waarbij met name het recht op asiel en het beginsel van 
non-refoulement moeten worden geëerbiedigd; wijst erop dat er dringend 
onafhankelijke controlemechanismen moeten worden ingesteld om schendingen van de 
grondrechten aan de buitengrenzen te voorkomen; wijst op de belangrijke rol van het 
Europees Grens- en Kustwachtagentschap (Frontex) en het onlangs versterkte mandaat 
ervan; neemt voorts nota van de door OLAF en de Europese Ombudsman ingestelde 
onderzoeken naar Frontex, en van het besluit van het Parlement om binnen de 
Commissie LIBE een werkgroep op te richten om het beheer en de werking van Frontex 
te controleren en te onderzoeken; benadrukt dat verhogingen van de 
begrotingstoewijzingen voor Frontex gepaard moeten gaan met een overeenkomstige 
toename van de verantwoordingsplicht en de transparantie, en onderworpen moeten 
zijn aan de verbintenis van het agentschap het recht van de Unie te zullen naleven; 
beklemtoont dat de begrotingstoewijzing voor Frontex voor 2022 die overwegingen 
moet weerspiegelen; benadrukt dat het Schengengebied verder moet worden 
geïntegreerd op basis van objectieve criteria en dat het vrije verkeer moet worden 
hersteld en de controles aan de binnengrenzen moeten worden opgeheven; beklemtoont 
het belang van robuuste EU-investeringen op het gebied van interne veiligheid, teneinde 
de samenhang en de overeenstemming met de grondrechten van de handhaving van het 
EU-recht en de justitiële reactie op grensoverschrijdende criminele dreigingen te 
verbeteren en de informatie-uitwisseling te bevorderen;

12 bis neemt er nota van dat in het meerjarig financieel kader 2021-2027 hogere bedragen 
voor de uitvoering van het migratie-, asiel- en integratiebeleid zijn uitgetrokken dan in 
de voorgaande jaren; roept op tot doeltreffende nationale en EU-programma’s die het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel versterken, legale migratie en integratie 
bevorderen, met inbegrip van veilige en legale trajecten, mensenhandel bestrijden en de 
waardige terugkeer van personen en vrijwillige terugkeer aanmoedigen; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie te zorgen voor een toereikende financiële toewijzing om een 
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adequate opvang en registratie van vluchtelingen-migranten en asielzoekers, een snelle 
behandeling van asielaanvragen en een doeltreffende integratie van migranten, 
asielzoekers en vluchtelingen te waarborgen; neemt er nota van dat het aantal 
overschrijdingen van de buitengrenzen van de EU met 13 % is afgenomen ten opzichte 
van 2020, onder meer als gevolg van de pandemie, terwijl het aantal aanhangige 
asielaanvragen, 876 200 in november 2020, zeer hoog blijft, zodat meer inspanningen 
nodig zijn om het aantal aanhangige asielaanvragen te verminderen; wijst op de 
verlegging van de migratieroutes, met name de Atlantische route, met een toename van 
889 % van het aantal aankomsten op de Canarische eilanden in 2020; vraagt om 
krachtiger maatregelen ter ondersteuning van de lidstaten waar de concentratie van 
migranten en asielzoekers groter is, zoals Griekenland, Italië, Malta, Spanje of Cyprus, 
en dringt er bij de Commissie op aan meer middelen uit te trekken om solidariteit en 
een eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheden over de lidstaten te waarborgen; is 
ernstig bezorgd over het feit dat er nog altijd mensen overlijden bij de oversteek over de 
Middellandse Zee omdat er geen capaciteit is voor opsporings- en reddingsacties; is 
van mening dat opsporing en redding onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten 
vallen en niet alleen aan niet-overheidsactoren kunnen worden overgelaten; dringt er 
bij de Commissie op aan om zo spoedig mogelijk een fonds in het leven te roepen ter 
ondersteuning van de oprichting van een EU-opsporings en reddingsmissie voor het 
Middellandse Zeegebied; dringt erop aan dat meer middelen worden uitgetrokken voor 
opsporings- en reddingsoperaties om het tragische verlies van mensenlevens op zee te 
voorkomen; benadrukt opnieuw dat een gedetailleerde uitsplitsing van de 
begrotingstoewijzingen nodig is door begrotingsonderdelen per specifieke doelstelling 
op het gebied van migratie en asiel in te voeren;

13. geeft aan dat alle agentschappen en organen die op het gebied van grondrechten, asiel, 
veiligheid, justitie en geïntegreerd grensbeheer actief zijn over passende financiering, 
personeel en opleidingsmogelijkheden moeten beschikken, teneinde in staat te zijn hun 
steeds groter wordende takenpakket uit te voeren, met inachtneming van de 
bescherming van de grondrechten van personen, met name bij hun acties;

14. is van mening dat de EU haar inspanningen om toenemende gevaren voor de veiligheid 
zoals terrorisme, radicalisering, gewelddadig extremisme, criminele smokkel, 
drugssmokkel of cybercriminaliteit en hybride dreigingen in Europa aan te pakken moet 
opvoeren; is van oordeel dat bij de toewijzing van financiële middelen rekening moet 
worden gehouden met de veranderende aard van bedreigingen, zoals de opkomst van 
rechts-extremisme, en dat ingezet moet worden op de aanpak van de onderliggende 
oorzaken, en betere coördinatie van deze programma’s op EU-niveau; is ingenomen met 
de strategie voor een Veiligheidsunie die de Commissie op 24 juli 2020 heeft 
gepresenteerd, en dringt aan op een adequate financiering van de actieplannen 
daarvan; wijst erop dat de pandemie heeft geleid tot de opkomst van nieuwe 
uitdagingen op het gebied van criminaliteit; 

14 bis. wijst op het belang van een goede uitvoering en een goed operationeel beheer van 
grootschalige IT-systemen van de EU op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
(EES, ETIAS, ECRIS-TCN, EURODAC, VIS, SIS);

15. onderstreept dat de EU de taak heeft ervoor te zorgen dat ze over voldoende middelen 
beschikt om in te spelen op de geopolitieke gevolgen van de crisis en zorg te dragen 
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voor een veilig en stabiele mondiale omgeving;

Bescherming van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten

15 bis. geeft uiting aan zijn diepe bezorgdheid over de aanzienlijke verslechtering van de 
rechtsstaat, de democratie en de grondrechten, waaronder de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht, de scheiding der machten, de bestrijding van corruptie en de 
artistieke, academische en mediavrijheid in sommige lidstaten; dringt derhalve aan op 
een aanzienlijke verhoging van de financiële middelen die worden aangewend om de 
bescherming van deze fundamentele beginselen te waarborgen; is in dit verband 
ingenomen met het actieplan Democratie; is voorts ingenomen met de continue 
omvattende werkzaamheden die het Bureau voor de grondrechten verricht met 
betrekking tot het recht en de praktijk van de lidstaten op deze gebieden; is van oordeel 
dat uit de begrotingsbepalingen moet blijken dat de deelname van het maatschappelijk 
middenveld aan het publieke debat en aan de besluitvorming, met name tijdens de 
Conferentie over de toekomst van Europa, moet worden gesteund, en dat deze 
bepalingen tevens de noodzaak moeten weerspiegelen om schendingen van de 
grondrechten te monitoren en de veiligheid van journalisten, kunstenaars, onderwijzers 
en academici te waarborgen;

15 ter. herinnert eraan dat onafhankelijke onderzoeksjournalistiek essentieel is voor een goed 
functionerende democratie, omdat daarmee de burgers kunnen beschikken over 
deugdelijke en op feiten gebaseerde informatie en dus beter ingelicht zijn, desinformatie 
wordt tegengegaan, en misstanden en misdrijven aan het licht worden gebracht; 
benadrukt dat de journalistiek in heel Europa voor grote uitdagingen staat, waarvan het 
gebrek aan financiële middelen een van de grootste is, waardoor de onafhankelijkheid 
en het voortbestaan van de journalistiek in gevaar zijn; pleit voor ambitieuze 
financieringsprogramma’s binnen de Europese begroting op dit gebied;

15 quater. benadrukt dat het nieuwe programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden 
van strategisch belang is voor de versterking van de democratie, de gelijkheid en de 
rechtsstaat in de EU en het Europees burgerschap; wijst erop dat het programma een 
nieuw onderdeel inzake de waarden van de Unie omvat waarmee financiële steun wordt 
geboden aan maatschappelijke organisaties die op plaatselijk, regionaal en 
transnationaal niveau actief zijn bij de bevordering van rechten, en dat aldus ook de 
bescherming en bevordering van de waarden van de Unie en de eerbiediging van de 
rechtsstaat worden versterkt en wordt bijgedragen tot de democratische dialoog, 
transparantie en goed bestuur, ook daar waar de ruimte voor het maatschappelijk 
middenveld krimpt; benadrukt voorts het belang van financiering voor een betere 
bevordering van gendergelijkheid, de bestrijding van gendergerelateerd geweld en de 
bevordering van vrouwenrechten, met inbegrip van seksuele en reproductieve 
gezondheidsrechten en LGBTIQ-rechten in de lidstaten; wijst er tevens op dat het 
programma Justitie een specifieke doelstelling bevat, namelijk de ondersteuning en 
bevordering van de justitiële opleiding, met het oog op de bevordering van een 
gemeenschappelijke juridische, justitiële en rechtsstatelijke cultuur; merkt voorts op dat 
justitiële opleidingen ook moeten bijdragen tot de bewustwording inzake discriminatie 
en inzake de gevolgen voor de grondrechten van de digitalisering van de 
strafrechtstelsels; dringt erop aan dat de financiering van deze programma’s tijdens de 
MFK-periode gelijkmatig wordt uitgegeven en dringt aan op volledige besteding van de 
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jaarlijkse middelen voor de specifieke genoemde doelstellingen;

Specifieke en horizontale aspecten van de begroting 2022

16. verwacht, in de aanloop naar de goedkeuring van de begroting 2022, dat het volledige 
potentieel van het MFK-pakket zal worden gerealiseerd en is voornemens de 
tenuitvoerlegging van alle elementen van de bereikte overeenkomst nauw te volgen; 
herbevestigt het belang van een functionerend conditionaliteitsregime voor de 
rechtsstaat, dat volledig in overeenstemming is met de onlangs aangenomen 
verordening over een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de 
EU-begroting die op 1 januari 2021 in werking is getreden, en van een snelle uitvoering 
ervan; herinnert eraan dat 2022 het eerste jaar van toepassing van de 
programmaspecifieke aanpassingen krachtens artikel 5 van de MFK-verordening is, 
onder andere betreffende de middelen voor de EU-vlaggenschipprogramma’s die met 
het nieuwe, op boetes stoelende mechanisme zullen worden gefinancierd;

17. beklemtoont dat, als gevolg van de late goedkeuring van het MFK 2021-2027, de start 
van EU-vlaggenschipprogramma’s zoals Erasmus+ en Horizon Europa, alsook de 
financiering voor de strategieën voor de Green Deal en de digitalisering, aanzienlijke 
vertraging hebben opgelopen; verwacht daarom dat alles in het werk wordt gesteld om 
ervoor te zorgen dat alle nieuwe EU-programma’s in 2022 volledig operationeel zijn en 
dringt erop aan dat gewaarborgd moet worden dat geen enkel EU-programma leidt tot 
grootschalige toezichts- en discriminerende praktijken; herinnert in dit verband aan de 
gemeenschappelijke verklaringen van het Parlement, de Raad en de Commissie over het 
aanpakken van de COVID-19-crisis zoals vervat in de gezamenlijke conclusies 
betreffende de begroting 2021, waarin bijzondere aandacht wordt besteed aan die 
sectoren van de economie die het zwaarst onder de crisis lijden, zoals kmo’s, het 
toerisme en de horeca, alsook de mensen die het zwaarst worden getroffen;

18. verwacht verder dat in de begroting 2022 voldoende betalingskredieten worden 
opgenomen, voor zowel de nieuwe programma’s als de afronding van bestaande 
programma’s, met name gezien de naar verwachting grotere behoefte aan betalingen op 
het gebied van cohesie, ook om ervoor te zorgen dat de begroting van de Unie in de 
nodige economische stimulansen voorziet;

19. beklemtoont dat de EU-begroting in 2022 aanzienlijk zal worden versterkt door het 
herstelinstrument voor de Europese Unie (EURI), en dat ten minste 60 % van alle 
hiervoor beschikbare middelen vóór het eind van dat jaar onder de verschillende 
programma’s moet worden vastgelegd; maakt zich evenwel zorgen over de vertraging 
bij de opgenomen en verstrekte leningen in het kader van dit instrument, hetgeen toe te 
schrijven is aan het feit dat het nieuwe eigenmiddelenbesluit, dat daarvoor de grondslag 
vormt, nog niet van kracht is; verzoekt de lidstaten dan ook het proces van ratificatie 
van het nieuwe eigenmiddelenbesluit verder te versnellen, teneinde de tijdige start van 
de herstelinspanningen en het effect daarvan niet in gevaar te brengen; 

20. onderstreept dat de Uniebegroting 2022 een tussenstap zal vormen tussen de eerste en 
de tweede stap van de routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen; wijst in 
dit verband op het belang van een soepele tenuitvoerlegging, teneinde ervoor te zorgen 
dat de nieuwe eigen middelen in ieder geval gebruikt kunnen worden ter dekking van de 
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uitgaven in verband met de terugbetaling van het EURI;

20 bis. is ernstig bezorgd over de ontoereikende middelen die zijn toegewezen aan sommige 
EU-agentschappen en -organen die actief zijn op het gebied van justitie en 
binnenlandse zaken (JBZ), hetgeen gevolgen zal hebben voor hun capaciteit om hun 
mandaat volledig uit te voeren; herinnert aan het feit dat het takenpakket van die 
agentschappen en organen is uitgebreid; dringt aan op een adequate financiering en 
personeelsbezetting van de EU-agentschappen en -organen op het gebied van JBZ; 
wijst erop dat een aantal van die agentschappen en organen in 2022 wellicht meer 
financiële middelen en personeel dat is aangeworven in passende categorieën nodig 
zullen hebben om hun mandaat te kunnen vervullen; herhaalt zijn oproep tot verdere 
maatregelen ter verbetering van de opleiding van personeel belast met 
rechtshandhaving, zodat zij hun taken efficiënt kunnen vervullen, alsmede ter 
verbetering van de opleiding op het gebied van strategieën ter bestrijding van racisme 
en discriminatie en ter voorkoming, identificatie en uitbanning van raciale en etnische 
profilering en geweld; dringt er niettemin op aan dat een doeltreffend, transparant en 
genderevenwichtig beheer van JBZ-agentschappen een voorwaarde is voor meer 
financiering, met inbegrip van met name de volledige naleving van de grondrechten, en 
dat alle JBZ-agentschappen het EU- en het internationaal recht moeten naleven en de 
waarden van de EU in hun werkzaamheden moeten uitdragen;

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de Rekenkamer.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE CONSTITUTIONELE ZAKEN

De heer Johan Van Overtveldt
Voorzitter
Begrotingscommissie
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake de algemene richtsnoeren voor de begroting 2022, Afdeling III – 
Commissie (2020/2265(BUI))

Geachte voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie constitutionele zaken ermee 
belast een advies uit te brengen aan uw commissie. Tijdens haar vergadering van 27 januari 
2021 heeft zij besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

De Commissie constitutionele zaken heeft de kwestie tijdens haar vergadering van 25 februari 
2021 onderzocht. Tijdens die vergadering1heeft zij besloten de bevoegde 
Begrotingscommissie te verzoeken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen.

In de eerste plaats willen de leden van de commissie erop wijzen dat, in deze tijd van 
ongekende economische, gezondheids-, onderwijs- en sociale problemen ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, de jaarlijkse begroting van de Unie een belangrijke pijler vormt van de 
EU-respons op de schade die het virus heeft aangericht. De jaarlijkse begroting van de EU 
voor 2022 moet zowel ambitieus als robuust zijn om ervoor te zorgen dat de 
Unieprogramma's kunnen functioneren als een effectieve economische prikkel. 

Verder onderstrepen zij het belang van verhoging van de EU-begroting door middel van het 
herstelinstrument voor de Europese Unie en benadrukken zij dat alle lidstaten het nieuwe 
Eigen Middelen-besluit moeten ratificeren. Zij wijzen tevens op het belang van een soepele 
tenuitvoerlegging van de routekaart voor de invoering van de nieuwe eigen middelen, 
teneinde ervoor te zorgen dat de nieuwe eigen middelen in ieder geval gebruikt kunnen 
worden ter dekking van de uitgaven in verband met de terugbetaling van het herstelinstrument 
van de Europese Unie;

De leden van de commissie benadrukken dat de Uniebegroting voor 2022 toereikend moet 
zijn om de uitoefening van de aan de Unie toegekende bevoegdheden te financieren, gefocust 

1 Bij de eindstemming aanwezige leden: Antonio Tajani (voorzitter en rapporteur voor advies), Gabriele Bischoff 
(ondervoorzitter), Charles Goerens (ondervoorzitter), Giuliano Pisapia (ondervoorzitter), Gerolf Annemans, 
Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline 
Delbos-Corfield, Pascal Durand, João Ferreira (ter vervanging van Leila Chaibi), Daniel Freund, Esteban 
González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, 
Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai 
Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze en Rainer Wieland.
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moet zijn op het gemeenschappelijk Europees belang en de Unie in staat moet stellen 
resultaten te boeken die er voor de Europese burger toe doen. 

Een echte en doeltreffende communicatie met en raadpleging van de burgers in heel Europa 
moet tot de topprioriteiten van de EU-begroting behoren, om te zorgen voor een brede, 
actieve en effectieve betrokkenheid van de burgers. De begroting voor 2022 moet met name 
voorzien in de middelen die nodig zijn voor de organisatie van de Conferentie over de 
toekomst van Europa. Deze begrotingsmiddelen moeten toereikend zijn om tegemoet te 
komen aan de doelstellingen van de Conferentie als bedoeld in het standpunt van het 
Europees Parlement over de Conferentie over de toekomst van Europa2, waaronder de 
organisatie van thematische burgeragora's en jongerenagora's gedurende de hele looptijd van 
de conferentie. 

De leden van de commissie benadrukken het belang van adequate financiering van de 
Unieprogramma's, -activiteiten en -initiatieven die cruciaal zijn voor de versterking van de 
democratische processen in de EU, om het vertrouwen van de burgers te vergroten en hen 
meer inzicht te geven in de EU-beleidsmaatregelen, alsmede voor de ontwikkeling en 
bevordering van het EU-burgerschap, met name het Europees burgerinitiatief en het 
programma Rechten en waarden. 

Ook de structuren in de EU-instellingen die verantwoordelijk zijn voor de communicatie met 
de burgers en het tegengaan van desinformatie, moeten voldoende financiële middelen krijgen 
toegewezen. Hierbij moet worden gedacht aan de vertegenwoordigingen van de Commissie in 
de lidstaten en het toekomstige secretariaat van de Conferentie over de toekomst van Europa, 
om hen in staat te stellen hun taken naar behoren uit te voeren. 

Last but not least, wijzen de leden van de commissie erop dat er voldoende middelen moeten 
worden toegewezen aan communicatiediensten van de Commissie die gericht zijn op 
burgerschapsonderwijs en de burgers op de hoogte stellen van de activiteiten en 
beleidsmaatregelen van de Unie, om zo te zorgen voor een betere bewustwording en 
desinformatie in de lidstaten en online tegen te gaan.

Ik heb er vertrouwen in dat de Begrotingscommissie deze suggesties in overweging zal nemen 
wanneer zij de richtsnoeren voor de begroting voor 2022 opstelt.

Hoogachtend,

Antonio Tajani

2 Aangenomen teksten: P9_TA(2020)0010 en P9_TA(2020)0153
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BRIEF VAN DE COMMISSIE VROUWENRECHTEN EN GENDERGELIJKHEID

De heer Johan Van Overtveldt
Voorzitter
Begrotingscommissie
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake richtsnoeren voor de begroting 2022 – Afdeling III 
(2020/2265(BUI))

Geachte heer Van Overtveldt,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie vrouwenrechten en 
gendergelijkheid ermee belast aan uw commissie een advies uit te brengen, dat tijdens haar 
vergadering van 25 januari 2021 is goedgekeurd.

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid keurde dit advies in briefvorm goed 
tijdens haar vergadering van 25 februari 20211 en verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

Evelyn Regner
SUGGESTIES

Gelijkheid centraal stellen in het EU-beleid

1. roept de Commissie en de lidstaten op de horizontale prioriteit in verband met 
gendermainstreaming doeltreffend toe te passen in het meerjarig financieel kader 2021-
2027; is bezorgd over het feit dat uit een onderzoek van de Europese Rekenkamer is 
gebleken dat gendergelijkheid niet op dezelfde manier als bijvoorbeeld 
klimaatverandering is geïntegreerd in de begroting van de Unie, en is ingenomen met 
het besluit van de Rekenkamer om deze kwestie te onderzoeken; roept de Commissie op 

1 Bij de eindstemming aanwezige leden: Evelyn Regner (voorzitter), Simona Baldassarre, Robert Biedroń 
(ondervoorzitter), Annika Bruna, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, 
Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Karen Melchior, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Diana Riba i Giner, Eugenia 
Rodríguez Palop (ondervoorzitter), María Soraya Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Sylwia Spurek 
(ondervoorzitter), Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi (ondervoorzitter), Chrysoula Zacharopoulou, Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska.
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om genderbudgettering ten uitvoer te leggen om ervoor te zorgen dat vrouwen en 
mannen in gelijke mate profiteren van overheidsuitgaven, waaronder in het kader van 
Next Generation EU, met name in het kader van de maatregelen voor economisch 
herstel;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten om in de herstelplannen voor de COVID-19-
crisis en de gevolgen daarvan een genderbewuste benadering te hanteren, waarbij 
rekening moet worden gehouden met het feit dat de COVID-19-crisis vrouwen 
onevenredig hard heeft getroffen en de genderongelijkheid heeft verergerd, en waarbij 
de nadruk moet worden gelegd op maatregelen in verband met werkgelegenheid en het 
evenwicht tussen werk en privé, waaronder de verzameling van naar gender 
uitgesplitste gegevens, gendereffectbeoordelingen en andere specifieke maatregelen om 
genderongelijkheid aan te pakken;

3. benadrukt de noodzaak van toereikende financiering voor het voorkomen en bestrijden 
van gendergerelateerd geweld in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, 
rechten en waarden, gezien de toename van gendergerelateerd geweld tijdens de 
COVID-19-crisis; herinnert eraan dat in het kader van het onderdeel “Gelijkheid, 
rechten en gendergelijkheid” en het onderdeel “Daphne” minstens 40 % van de 
middelen moet worden besteed aan het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd 
geweld en minstens 15 % aan het bevorderen van de volledige uitoefening van 
vrouwenrechten en gendergelijkheid, met inbegrip van het evenwicht tussen werk en 
privé, de empowerment van vrouwen en gendermainstreaming; roept op om in dit en in 
andere daarmee verband houdende horizontale programma’s bijzondere aandacht te 
besteden aan cybergeweld tegen vrouwen; 

4. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om een afzonderlijke begrotingslijn op te 
nemen voor alle maatregelen die specifiek gericht zijn op gendergelijkheid, met 
inbegrip van de bestrijding van gendergerelateerd geweld, waarbij het Parlement als 
begrotingsautoriteit een cruciale rol moet spelen;

5. roept de Commissie op om meer begrotingsmiddelen toe te wijzen aan maatschappelijke 
organisaties die vrouwenrechten in Europa bevorderen, met inbegrip van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

6. dringt aan op kwalitatieve begrotingsrapportage over het actieplan inzake 
gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen in het externe optreden van de EU 
voor de periode 2021-2025, met name het feit dat 85 % van de externe acties moet 
bijdragen aan gendergelijkheid;

7. betreurt de genderkloof op het gebied van digitale vaardigheden en beroepen inzake 
wetenschap, technologie, engineering en wiskunde, alsook op het gebied van industrieel 
leiderschap en ondernemerschap; roept de Commissie op om de beschikbare 
instrumenten te versterken en synergieën tussen deze instrumenten tot stand te brengen 
om gendergelijkheid in deze sectoren te bevorderen, ook voor vrouwen in 
plattelandsgebieden;

8. herinnert aan de belangrijke rol die het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 
speelt bij het verzamelen van gegevens en het verstrekken van deskundigheid om de 
omvang en oorzaken van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de EU te 
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begrijpen; dringt erop aan om de begroting van EIGE te verhogen of ten minste op het 
huidige niveau te handhaven.
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