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Overlegprocedure (begroting 2006)  

Resolutie van het Europees Parlement over het mandaat voor het overleg over de 

begroting 2006 vóór de eerste lezing van de Raad (2005/2080(BUD)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gelet op artikel 272 van het EG-Verdrag en artikel 177 van het Euratom-Verdrag, 

– gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de 

Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de 

begrotingsprocedure1, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 april 2005 over de begroting 2006: jaarlijkse 

beleidsstrategie van de Commissie (JBS)2, 

– gezien het voorontwerp van begroting (VOB) voor 2006, 

– gelet op artikel 69 en bijlage IV van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6-0223/2005), 

1. zet zich ten volle in voor de verwezenlijking van de belangrijkste doelstellingen voor 2006 

zoals die zijn vastgelegd in zijn resolutie over de jaarlijkse beleidsstrategie; onderstreept 

tegelijkertijd de uitdaging om de acties die zijn gestart in de loop van de huidige financiële 

vooruitzichten en op het overleg van november 2004 tot een goed einde te brengen; 

2. roept in herinnering dat het maximumbedrag dat in 2006 gefinancierd kan worden door 

middel van het flexibiliteitsinstrument, een eventueel verder beroep daarop in 2005 niet 

meegerekend, 320 miljoen EUR bedraagt; 

3. benadrukt dat een realistisch niveau van betalingen van wezenlijk belang is voor de 

begroting 2006; is van mening dat het zeer bescheiden voorstel van de Commissie, 1,02% 

van het bruto nationaal inkomen (BNI) -  1,19 miljard EUR lager dan in het VOB 2005 van 

1,03% van het BNI -  afgemeten moet worden aan de werkelijke behoeften en de 

implementatiecapaciteit: geeft aan dat het voorstel van de Commissie veel lager is dan het 

plafond van 1,08% in de huidige financiële vooruitzichten; 

4. neemt nota van de verklaring van de Commissie op de trialoog van 5 april 2005 dat een 

overeenkomst tussen de Raad en het Parlement over de overschrijving van middelen van 

sub-rubriek 1a naar sub-rubriek 1b noodzakelijk is alvorens dergelijke bedragen opgenomen 

kunnen worden in de ontwerpbegroting van de Raad; is bereid dit mogelijk te maken door 

een formele herziening van de sub-maxima overeenkomstig de procedures die zijn 

vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999; 

                                                 
1 PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1, Akkoord gewijzigd bij Besluit 2003/429/EG (PB L 147 van 

14.6.2003, blz. 25). 
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0126. 



5. is van oordeel dat de bedragen die in het VOB zijn voorzien, zowel voor wat de uitgaven 

voor interventies op de landbouwmarkten en de directe steun, als de uitgaven in verband 

met plattelandsontwikkeling betreft, een absoluut minimum vormen; herinnert eraan dat 

elke verlaging uitermate schadelijk voor de sector zou zijn en nauwelijks gerechtvaardigd is 

omdat er onder het in december 2004 aangepaste plafond van de financiële vooruitzichten 

reeds een aanzienlijke marge bestaat; 

6. neemt nota van het bedrag dat voor de visserij-overeenkomsten wordt voorgesteld; wijst 

erop dat er onderhandelingen moeten worden gevoerd met het oog op vernieuwing van de 

overeenkomsten met Angola, Kaapverdië, Gabon, Guinee-Bissau, Kiribati, Mauritanië, Sao 

Tomé en Senegal, en dat daarvoor in de reserve een bedrag is opgenomen van 124 miljoen 

EUR; plaatst vraagtekens bij het bedrag van 8 miljoen EUR voor het eventueel sluiten van 

nieuwe overeenkomsten met Algerije, Kroatië, Kenia, Libië en Marokko; herinnert eraan 

dat het jaarbedrag voor Marokko in de periode 1995-1999 125 miljoen EUR bedroeg; 

verwacht van de Commissie nadere informatie te krijgen over de bedragen die in de reserve 

zijn opgenomen; 

7. is van mening dat de betalingskredieten voor de structurele acties gebaseerd moeten zijn op 

werkelijke behoeften en benadrukt dat de Commissie het VOB op de nieuwste ramingen 

heeft gebaseerd; is van mening dat de algemene evaluatie van de tenuitvoerlegging van 

betalingskredieten, uit te voeren door de Commissie tegen eind juli, de mogelijkheid biedt 

de betalingsbehoeften te heroverwegen en te waarborgen dat de werkelijke behoeften 

volledig worden gebudgetteerd voor 2006;  

8. wijst erop dat de toetreding van tien nieuwe lidstaten tot de Unie in 2004 - het begin van een 

lang cohesieproces - een nieuwe uitdaging voor het cohesiebeleid vormt; vindt het van 

belang dat het cohesiebeleid zich meer dan tot nu toe het geval is richt op de regio's, 

teneinde mogelijke conflicten in de toekomst tussen nieuwe 'cohesielidstaten' en de minder 

ontwikkelde regio's van EU-15 te vermijden; 

9. dringt erop aan dat het programma PEACE voor Noord-Ierland verder wordt ondersteund, 

maar begrijpt niet waarom andere prioritaire acties gekort moeten worden waneer er een 

bedrag van 62 miljoen EUR beschikbaar is in sub-rubriek 2b; wijst erop dat een 

overeenkomst tussen het Parlement en de Raad betreffende de twee sub-maxima in 

budgettair opzicht neutraal zou zijn voor de rubriek als geheel en een oplossing zou kunnen 

vormen; verwerpt derhalve de benadering van de Commissie om de "innovatieve 

maatregelen" nog eens met 12 miljoen EUR te verminderen, hetgeen niet was vastgelegd in 

de gezamenlijke verklaring over het begrotingsoverleg van 25 november 2004; 

10. acht het VOB van de Commissie onvoldoende als budgettaire weerslag van de 

overeengekomen politieke doelen, met name wat betreft de strategie van Lissabon en 

rekening houdende met het belang van versterking van de positie van kleine en middelgrote 

ondernemingen; nodigt de Raad uit een serieuze en constructieve dialoog met het Parlement 

aan te gaan over de vraag op welke wijze deze politieke toezeggingen ingevuld kunnen 

worden; stelt in dit verband voor gebruik te maken van punt 33 van het Interinstutioneel 

Akkoord van 6 mei 1999; 

11. herinnert eraan dat menselijke hulpbronnen het belangrijkste Europese kapitaal vormen en 

acht het, met name na de recente referenda, belangrijker dan ooit dat jongeren worden 

bereikt; stemt volledig in met het Jeugdpact dat door de Europese Raad is ondersteund als 

een van de instrumenten om de doelstellingen van Lissabon te verwezenlijken; is van 



mening dat de voorwaarden opgenomen in punt 33 van het Interinstitutioneel Akkoord van 

6 mei 1999 toepasbaar zijn op de huidige situatie en wenst binnen dit kader samen met de 

Raad de totaalbedragen voor medebeslissing van de programma's Socrates en Jeugd te 

verhogen; wijst erop dat dit tevens is gebeurd tegen het einde van de vorige financiële 

programmeringsperiode; 

12. vestigt de aandacht op de belangrijke programma's voor steun aan derde landen die niet 

waren te voorzien ten tijde van de vaststelling van de huidige financiële vooruitzichten, 

zoals Afghanistan, Irak en het recente voorstel voor een programma voor wederopbouw na 

de tsunami; maakt zich zorgen over de noodzaak van financiële middelen voor nieuwe 

strategische partnerschappen en verwacht dat de Raad de recente problemen zal erkennen en 

ondubbelzinnig zal instemmen met de nieuwe prioriteiten zonder de traditionele 

beleidsmaatregelen in gevaar te brengen; stelt vast dat op bepaalde geografische en 

thematische programma's in zorgwekkende mate is bezuinigd en is van mening dat het 

opnieuw in evenwicht brengen van begrotingsmiddelen en nieuwe hulpbronnen 

noodzakelijk is; benadrukt het belang van het Europees nabuurschapsbeleid, inclusief steun 

voor democratische verandering in buurlanden; betreurt de reductie bij met name het 

Europees initiatief voor democratie en rechten van de mens (EIDHR), het enige externe 

programma dat uitgevoerd kan worden zonder instemming van het gastland; wijst daarnaast 

op de nodzaak van vergroting van de internationale rol van de EU op het gebied van het 

GBVB en het EVDB, en wil tijdens de gemeenschappelijke GBVB-vergaderingen met het 

VK-voorzitterschap de behoeften in kaart brengen alvorens een definitieve beslissing te 

nemen; 

13. onderstreept dat het Parlement, de Raad en de Commissie toegezegd hebben steun aan de 

millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van de VN te geven en aan deze doelstellingen 

kredieten van de begroting 2006 ter beschikking zullen stellen, onder andere relevante 

doelstellingen voor sociale infrastructuurvoorzieningen, elementaire gezondheid en 

basisonderwijs, en "quick-win-acties"; betreurt dat er momenteel onder het plafond geen 

ruimte is voor een daadwerkelijke 'injectie' voor deze doelstellingen of voor mogelijke 

steunmaatregelen in verband met de suikerhervorming; 

14. benadrukt nogmaals dat de gerechtvaardigde administratieve behoeften gedekt moeten 

worden om een succesvolle aanwerving van vertegenwoordigers uit de nieuwe lidstaten 

alsook een goede werking van alle instellingen van de uitgebreide Unie te waarborgen, 

inclusief een doeltreffende implementatie van de operationele programma's; benadrukt 

tegelijkertijd dat de financiële en menselijke middelen op efficiënte en rationele manier 

gebruikt moeten worden en dat alle mogelijke manieren van bezuiniging moeten worden 

geïdentificeerd om de bestedingen zo rendabel mogelijk te maken en een zekere 

begrotingsdiscipline in acht te nemen; herhaalt zijn verzoek aan de Raad om dezelfde 

begrotingsdiscipline toe te passen, waaronder op de gedecentraliseerde agentschappen en 

zijn eigen begroting; 

15. verzoekt de Raad om, in het verlengde van het meest recente voorstel van de Commissie 

voor een herziening van het Financieel Reglement, met het Europees Parlement 

besprekingen te houden over hoe de toegang tot communautaire programma's kan worden 

vergemakkelijkt en hoe de bijbehorende administratieve en controleprocedures kunnen 

worden vereenvoudigd; stelt in dit verband voor een regelmatige dialoog te organiseren, 

teneinde een gemeenschappelijke benadering uit te werken; 



16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 


