
 

PR\1133845NL.docx  PE610.564v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Begrotingscommissie 
 

2017/2135(BUD) 

12.9.2017 

ONTWERPVERSLAG 

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting 

nr. 5/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 tot financiering 

van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot verhoging 

van de reserve voor noodhulp naar aanleiding van de herziening van de 

verordening inzake het nieuwe meerjarig financieel kader 

(0000/2017 – C8-0000/2017 – 2017/2135(BUD)) 

Begrotingscommissie 

Rapporteur: Jens Geier 



 

PE610.564v01-00 2/5 PR\1133845NL.docx 

NL 

 

PR_BUD_DABapp 

INHOUD 

Blz. 

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

 



 

PR\1133845NL.docx 3/5 PE610.564v01-00 

 NL 

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017 

van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 tot financiering van het Europees 

Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot verhoging van de reserve voor 

noodhulp naar aanleiding van de herziening van de verordening inzake het nieuwe 

meerjarig financieel kader 

(0000/2017 – C8-0000/2017 – 2017/2135(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) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 

Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/20021, met name artikel 41, 

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, 

definitief vastgesteld op 1 december 20162, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 

bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20203 (MFK-

verordening), 

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2017/1123 van de Raad van 20 juni 2017 tot 

wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig 

financieel kader voor de jaren 2014-20204, 

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 

samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer5, 

– gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het 

stelsel van eigen middelen van de Europese Unie6, 

– gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015, goedgekeurd door de 

Commissie op vrijdag 28 juli 2017 (COM(2017)0485), 

– gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015, 

vastgesteld door de Raad op XXX en toegezonden aan het Europees Parlement op XXX 

                                                 
1 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
2 PB L 51 van 28.2.2017. 
3 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884. 
4 PB L 163 van 24.6.2017, blz. 1. 
5 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1. 
6 PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105. 
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(00000/2017 – C8-0000/2017), 

– gezien de artikelen 88 en 91 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0000/2017), 

A. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017 bedoeld is om te 

voorzien in de financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling 

(EFDO) naar aanleiding van de goedkeuring van de desbetreffende rechtsgrondslag, 

en·om in de algemene begroting 2017 rekening te houden met de tussentijdse 

herziening van de MFK-verordening met betrekking tot de verhoging van het jaarlijkse 

bedrag van de reserve voor noodhulp (EAR) van 280 miljoen EUR tot 300 miljoen EUR 

in prijzen van 2011; 

B. overwegende dat in het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017 een bedrag van 

275 miljoen EUR aan vastleggings- en betalingskredieten voor het EFDO is vastgesteld, 

dat volledig gedekt dient te worden met middelen uit het flexibiliteitsinstrument, 

aangezien er onder het maximum voor vastleggingen van rubriek 4 (Europa als 

wereldspeler) geen marge aanwezig is; 

C. overwegende dat in het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017 onder rubriek 3 

(Veiligheid en burgerschap) tegelijkertijd is bepaald dat de betalingskredieten binnen 

het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) worden verminderd met een bedrag 

van 275 miljoen EUR vanwege een verwachte onderbesteding die veroorzaakt wordt 

door een late goedkeuring van de rechtsgrondslagen en een vertraging in de 

programmering; 

D. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017 daarnaast voorziet in 

een aanvullend bedrag van 22,8 miljoen EUR (in lopende prijzen) aan 

vastleggingskredieten voor de reserve voor noodhulp, als resultaat van de tussentijdse 

herziening van de MFK-verordening; 

E. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017 onder rubriek 4 

vergezeld gaat van een voorstel betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit 

het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het EFDO (COM(2017)0480) voor een 

bedrag van 275 miljoen EUR aan vastleggings- en betalingskredieten; 

F. overwegende dat de Raad en het Europees Parlement de Commissie binnen de 

begrotingsprocedure van 2017 hebben verzocht om de benodigde kredieten voor de 

financiering van het EFDO in een gewijzigde begroting aan te vragen zodra de 

rechtsgrondslag wordt goedgekeurd, en hebben toegezegd het ontwerp van de 

gewijzigde begroting voor 2017 zoals voorgelegd door de Commissie snel te zullen 

behandelen; 

1. neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017, zoals ingediend 

door de Commissie; 

2. is ingenomen met de tijdige goedkeuring en inwerkingtreding van het Europees Fonds 

voor duurzame ontwikkeling en verzoekt om een spoedige tenuitvoerlegging ervan, in 

volledige naleving van de door de wetgever vastgestelde voorschriften en prioriteiten en 
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met bijzondere aandacht voor de bepalingen inzake verantwoordingsplicht; 

3. is ingenomen met het feit dat het EFDO ingevolge de tussentijdse herziening van het 

MFK kan worden gefinancierd door het bedrag voor het flexibiliteitsinstrument te 

verhogen, terwijl ook de reserve voor noodhulp wordt verhoogd; 

4. betreurt de lage uitvoering van het Fonds voor asiel, migratie en integratie en het Fonds 

voor interne veiligheid door de lidstaten; herinnert eraan dat in rubriek 3 (Veiligheid en 

burgerschap) de betalingskredieten al met 284 miljoen EUR worden verminderd door 

een kredietoverschrijving (DEC 18/2017), waarbij het Fonds voor asiel, migratie en 

integratie en het Fonds voor interne veiligheid gebruikt worden om lijnen van een 

andere rubriek aan te vullen; verzoekt de lidstaten hun politieke overeenkomsten te 

eerbiedigen en binnen het kader van hun bevoegdheden al het mogelijke te doen om het 

belang van deze prioriteit van de Unie tot uiting te brengen; 

5. keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting 

nr. 5/2017 goed; 

6. verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 5/2017 definitief 

is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie; 

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 

de Rekenkamer en de nationale parlementen. 

 


