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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2021 
van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021, afdeling III – Commissie
(00000/2021 – C9-0000/2021 – 2021/0078(BUD))

Het Europees Parlement,

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

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

– gezien 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, en met name artikel 44,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021, zoals 
definitief vastgesteld op 18 december 20202,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-20273 (MFK-
verordening),

– 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 
middelen4,

– gezien Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 
betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie5,

– gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2021, goedgekeurd door de 
Commissie op 24 maart 2021 (COM(2021)0200),

– gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2021, op … 
vastgesteld door de Raad en op … toegezonden aan het Europees Parlement 
(00000/2021 – C9-0000),

1 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
2 PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 23.
3 PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 11.
4 PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 28.
5 PB L 424 van 15.12.2020, blz. 1.
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– gezien de artikelen 94 en 96 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0160/2021),

A. overwegende dat het voorstel van de Commissie hoofdzakelijk een tweeledig doel heeft: 
enerzijds te voorzien in aanvullende financiering voor de paraatheid voor en de respons 
op de COVID-19-pandemie en voor de preventie in dit kader, voor een veilige en 
duurzame heropening van voorzieningen en voor eventuele gevolgen van verdere 
Europese initiatieven in verband met de COVID-19-respons; anderzijds technische 
aanpassingen door te voeren die voortvloeien uit de politieke akkoorden over sectorale 
rechtsgrondslagen na de goedkeuring van het meerjarig financieel kader (MFK) in 
december 2020, alsook aanpassingen in verband met de voorziening van de garantie 
voor extern optreden; voorts stelt de Commissie voor het bedrag van 47 981 598 EUR 
van de ongebruikte toewijzing aan het Solidariteitsfonds van de EU (SFEU) voor 2020 
rechtstreeks over te dragen naar het operationele begrotingsonderdeel van het SFEU en 
andere aanpassingen en technische actualiseringen door te voeren;

B. overwegende dat het netto-effect van het voorstel inzake de uitgaven in de begroting 
2021 een bedrag van 260 681 598 EUR aan vastleggingskredieten en 252 581 598 EUR 
aan betalingskredieten bedraagt, 

C. overwegende dat het Parlement herhaaldelijk heeft aangegeven van mening te zijn dat 
een ontwerp van gewijzigde begroting slechts één doel moet dienen, 

1. neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2021 zoals ingediend door 
de Commissie; 

2. spreekt zijn volledige steun uit voor een robuuste respons van de Unie op de 
COVID-19-pandemie; herhaalt zijn standpunt dat geen moeite mag worden gespaard 
om de pandemie te bestrijden en de weg vrij te maken voor een veilig en duurzaam 
herstel in Europa, onder meer door gebruik te maken van alle beschikbare 
mogelijkheden in het kader van de begroting van de Unie en het Financieel Reglement;

3. betreurt dat de Commissie, ondanks het aandringen van het Parlement, heeft besloten 
om de delen die verband houden met de COVID-19-pandemie en het deel dat 
betrekking heeft op de aanpassing aan de rechtsgrondslagen van de MFK-programma’s 
tegelijkertijd te presenteren, terwijl die afzonderlijk hadden kunnen en moeten worden 
behandeld; herhaalt dat de Commissie, om het prerogatief van de begrotingsautoriteit 
beter te eerbiedigen, een ontwerp van gewijzigde begroting met slechts één doel moet 
indienen en niet verschillende doelstellingen in één ontwerp van gewijzigde begroting 
mag behandelen; 

4. benadrukt dat de goedkeuring van ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2021, die het 
met name mogelijk maakt te beginnen met de voorbereidingen voor een 
gemeenschappelijk kader voor een digitaal groen certificaat, op geen enkele wijze mag 
vooruitlopen op de resultaten van de onderhandelingen tussen het Parlement en de Raad 
over de verordening betreffende het groene digitale certificaat;

5. is van mening dat de Commissie de uitkomst van de onderhandelingen over het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking – 
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Europa als wereldspeler niet naar behoren heeft opgevolgd wat betreft de 
begrotingsnomenclatuur voor geografische programma’s in Azië; verzoekt de 
Commissie een nieuw ontwerp van gewijzigde begroting in te dienen dat de 
overeengekomen teksten van de sectorale rechtsgrondslagen weerspiegelt; is van 
mening dat, overeenkomstig zijn richtsnoeren voor de begroting 2022, een dergelijke 
harmonisering vóór de begrotingsprocedure van 2022 kan en moet plaatsvinden;

6. verzoekt de Commissie uitgebreide informatie te verstrekken aan beide takken van de 
begrotingsautoriteit over de geplande autonome overschrijvingen, uitgevoerd 
overeenkomstig artikel 30 van het Financieel Reglement, met het oog op de aanpassing 
van de begroting 2021 aan het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2021 en 
daarnaast ook aan de politieke akkoorden over de sectorale rechtsgrondslagen van het 
MFK, met inbegrip van de desbetreffende bedragen (indien beschikbaar);

7. keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting 
nr. 2/2021 goed;

8. verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 2/2021 definitief 
is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de nationale parlementen.
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