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Raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor 

het begrotingsjaar 2013  

Resolutie van het Europees Parlement van 29 maart 2012 over de raming van de 

ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2013 

(2012/2006(BUD)) 

 

Het Europees Parlement, 

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

– gezien verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 

houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 

Europese Gemeenschappen1, en met name artikel 31 daarvan, 

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, 

de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel 

beheer2, 

– gezien zijn resolutie van 16 februari 2012 over de richtsnoeren voor de 

begrotingsprocedure 2013 – afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X3, 

– gezien het verslag van de secretaris-generaal aan het Bureau met het oog op de opstelling 

van het voorontwerp van raming van het Parlement voor het begrotingsjaar 2013, 

– gezien het voorontwerp van raming, opgesteld door het Bureau op 12 maart 2012, 

overeenkomstig artikel 23, lid 7, en artikel 79, lid 1, van het Reglement, 

– gezien de ontwerpraming, opgesteld door de Begrotingscommissie overeenkomstig 

artikel 79, lid 2, van het Reglement van het Parlement, 

– gezien artikel 79 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0062/2012), 

A. overwegende dat in het meerjarig financieel kader (MFK) voor de begroting van de Unie 

voor 2013 is voorzien in een maximum in rubriek 5 van 9 181 miljoen EUR in lopende 

prijzen4; 

B. overwegende dat de toetreding van Kroatië een impact op de begroting van het Parlement 

voor 2013 zal hebben, namelijk door de middelen voor de nieuwe leden en de 

aanwerving van personeel; 

C. Overwegende, kennis nemende van de brief d.d. 23 januari 2012 van commissaris 

                                                 
1  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. 
2  PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1. 
3  Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0050. 
4  Het maximum van rubriek 5 omvat de bijdrage van het personeel aan de pensioenregeling. 



Lewandowski aan de voorzitters van de Unie-instellingen, dat nu de overheidsschulden 

zorgen voor een zware last en er een soberheidsbeleid wordt gevoerd om de nationale 

begrotingen op orde te krijgen, het Parlement blijk moet geven van verantwoordelijkheid 

en terughoudendheid op budgettair gebied; 

D. overwegende dat het bijzonder belangrijk is dat de Begrotingscommissie en het Bureau 

overeenkomstig de artikelen 23 en 79 van het Reglement gedurende de volledige 

jaarlijkse begrotingsprocedure nauw blijven samenwerken; 

E. overwegende dat de voorrechten van de plenaire vergadering met betrekking tot de 

vaststelling van de raming en de definitieve begroting overeenkomstig het Verdrag en het 

Reglement volledig van kracht blijven; 

F. overwegende dat er op 6 maart en 13 maart 2012 vooroverleg en overleg heeft 

plaatsgevonden tussen delegaties van het Bureau en de Begrotingscommissie; 

Het algemene kader en de begroting als geheel 

1. is tevreden met het feit dat het Bureau en de Begrotingscommissie tijdens de lopende 

begrotingsprocedure goed samenwerken en met het akkoord dat tijdens het overleg van 

13 maart 2012 is bereikt; 

2. is van mening dat de werklocaties van het Parlement beperkt moeten worden tot één zetel 

voor leden en ambtenaren; verzoekt de Raad rekening te houden met de al meermaals 

geuite vraag van het Parlement en de burgers van de Unie om de vastlegging van één 

enkele zetel voor leden en ambtenaren, die nog eens herhaald wordt in paragraaf 7 van 

zijn resolutie van 16 februari 2012 over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 

2013 (alle afdelingen behalve die van de Commissie); 

3. merkt op dat de secretaris-generaal in zijn verslag aan het Bureau een bedrag voor het 

voorontwerp van raming voor de begroting 2013 voorstelt van 1 768 731 441 EUR; 

merkt op dat het voorgestelde verhogingspercentage 2,96% bedraagt ten opzichte van de 

begroting 2012; 

4. is tevreden met de inspanningen die zijn geleverd om een realistische raming op te stellen 

en neemt kennis van het feit dat het Bureau bereid is meer te besparen dan oorspronkelijk 

in het verslag van de secretaris-generaal werd voorgesteld; benadrukt dat het doel van 

alle begrotingsonderhandelingen maximale efficiëntie moet zijn; stelt het totaalbedrag 

van de raming voor 2013 overeenkomstig het akkoord dat tijdens het overleg van 

13 maart 2012 tussen het Bureau en de Begrotingscommissie is bereikt, vast op 

1 759 391 671 EUR, wat – met uitsluiting van de kosten van de toetreding van Kroatië – 

overeenkomt met een toename van 1,9% ten opzichte van de begroting voor 2012; dringt 

aan op de noodzaak van nauwgezet begrotingstoezicht, nauwe samenwerking met de 

Begrotingscommissie en identificatie van bijkomende mogelijke besparingen in de loop 

van deze begrotingsprocedure; 

Specifieke kwesties 

5. is tevreden met de voorgestelde besparingen met betrekking tot de verplaatsingen van het 

personeel en als gevolg van herschikkingen in de personeelsformatie; 



6. is ingenomen met de besparingen van ongeveer 3,5 miljoen EUR in verband met 

assistentie aan de leden, zoals voorgesteld in het verslag van de secretaris-generaal aan de 

leden van het Bureau over het voorontwerp van raming van het Europees Parlement voor 

begrotingsjaar 2013; merkt op dat bij deze besparingen de uitvoering van de uitgaven van 

dit begrotingsonderdeel in 2011 in aanmerking worden genomen; 

7. wijst op plannen voor een informatiecampagne voor de verkiezingen van 2014; wenst 

tijdig nadere informatie te ontvangen; 

8. is tevreden met het in 2011 door de secretaris-generaal genomen initiatief waarbij een 

reorganisatie wordt voorgesteld van de vertalings- en vertolkingsactiviteiten; is van 

mening dat dit initiatief tot aanzienlijke besparingen in de begroting 2012 zal leiden en 

vraagt dat het in 2013 wordt voortgezet; verdedigt evenwel het principe van 

meertaligheid en wijst op het unieke karakter van het Parlement wat vertolkings- en 

vertalingsbehoeften betreft; benadrukt verder het belang van interinstitutionele 

samenwerking op dit gebied; 

9. dringt er bij de administratie op aan een onafhankelijke evaluatie van de begroting van 

het Parlement uit te voeren, om in alle begrotingslijnen besparingsmogelijkheden te 

identificeren, en deze evaluatie uiterlijk in september 2012 voor te leggen aan de 

Begrotingscommissie; herinnert de secretaris-generaal en het Bureau aan zijn verzoek om 

de actuele stand van zaken met betrekking tot het verslag uit 2002 van de secretaris-

generaal aan het Bureau over de kosten van handhaving van drie werklocaties; herinnert 

de secretaris-generaal en het Bureau verder aan zijn verzoek om hiervoor zo spoedig 

mogelijk een werkgroep op te richten; is van mening dat deze groep onder andere de 

vaststellingen van het gevraagde rapport over de reizen van de leden, dat af moet zijn op 

31 maart 2012, de resultaten van een vergelijkend onderzoek van de begroting van een 

representatieve staal van parlementen van lidstaten en van de begroting van het 

Amerikaanse Congres en de financiering van het gebouwenbeleid moet bespreken; 

herinnert eraan dat aan de conclusies van de groep onverwijld gevolg moet worden 

gegeven; 

10. vraagt een verslag over de besparingen die bij de uitvoering van de begroting 2012 zijn 

gerealiseerd overeenkomstig de verzoeken om besparingen in zijn standpunt van 

26 oktober 2011 inzake de ontwerpbegroting 2012 als gewijzigd door de Raad - alle 

afdelingen1; verwacht dat dit rapport uiterlijk 31 augustus 2013 aan de 

Begrotingscommissie wordt toegezonden; 

11. wijst erop bereid te zijn actief mee te werken om de begrotingsdiscipline te handhaven 

door alle begrotingslijnen voor reizen te bevriezen en geen enkele van de individuele 

vergoedingen van de leden te indexeren tot het einde van de legislatuur; 

12. neemt kennis van de toegenomen activiteiten van de leden in niet-wetgevende 

werkzaamheden, als vastgelegd in het Reglement, waarmee aanzienlijke personele en 

financiële middelen van het Parlement en andere Unie-instellingen gemoeid zijn; vraagt 

het Bureau en de secretaris-generaal een analyse van deze situatie uit te voeren voordat 

de begroting van het Parlement voor 2013 wordt aangenomen, en aan te geven op welke 

manieren deze toegenomen lasten aan banden kunnen worden gelegd; 

                                                 
1  Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0461. 



13. is van mening dat een bijkomende reorganisatie van de werkmethoden van het Parlement 

moet worden overwogen; herhaalt dat aanzienlijke bezuinigingen kunnen worden behaald 

door ervoor te zorgen dat het Parlement één zetel heeft; benadrukt dat het Parlement het 

recht moet hebben te beslissen over zijn eigen werkmethodes; verzoekt de secretaris-

generaal een voorstel uit te werken voor een herziening van de agenda van 

commissievergaderingen en reizen van delegaties; verzoekt de secretaris-generaal voorts 

andere mogelijkheden te onderzoeken voor toekomstige besparingen bij delegaties; 

verzoekt de administratie, als dergelijke veranderingen kunnen worden gerealiseerd in 

2012, de Begrotingscommissie een overzicht te bezorgen van de besparingen die in 2012 

op de terreinen in kwestie zijn gerealiseerd; 

14. merkt op dat een groot bedrag aan kredieten wordt voorgesteld voor de voortzetting van 

de meerjarenstrategie op het gebied van ICT; begrijpt dat het een aantal jaren kan duren 

vóór de projecten die momenteel lopen, voltooid zijn; is tevreden met de start van het e-

commissie-programma; begrijpt dat momenteel een proefversie loopt van het e-

vergaderingen-programma; vraagt meer informatie over de mogelijke kosten van dit 

programma en over het tijdstip wanneer het volledig zal zijn uitgevoerd; vraagt dat een 

kosten-batenanalyse wordt voorgelegd aan de Begrotingscommissie van het project 

inzake papierloze vergaderingen; moedigt zijn administratie aan het beleid voort te zetten 

dat erop is gericht de leden in staat te stellen effectieve, op nieuwe technologie 

gebaseerde instrumenten te gebruiken en het wetgevingsproces effectiever te 

ondersteunen, met name door het kennisbeheersysteem (Knowledge Management 

System) operationeel te maken; vraagt eveneens dat er meer gebruik wordt gemaakt van 

videovergaderen, wat de kosten voor reizen van zowel leden als personeel nog zou 

kunnen verlagen; 

15. merkt op dat de oprichting van een Directoraat ondersteuning van de democratie bedoeld 

is om de synergie te bevorderen tussen de diverse interne diensten die zich met kwesties 

in verband met democratie bezighouden; verwacht dat het genomen besluit de organisatie 

van de diensten transparanter, coherenter en efficiënter zal maken; benadrukt het feit dat 

deze reorganisatie van diensten geen gevolgen mag hebben voor de begroting; 

16. neemt kennis van de bepalingen van de verordening betreffende de financiering van 

politieke partijen1; is bezorgd over het feit dat "de beginselen waarop de Europese Unie 

rust, namelijk vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele 

vrijheden, en de rechtsstaat" niet volledig in acht worden genomen; dringt erop aan dat 

het Parlement alleen financiering verstrekt aan partijen die de grondbeginselen van de 

Unie en het Handvest van de Grondrechten nauwgezet eerbiedigen; vraagt daarom dat 

deze bepalingen dienovereenkomstig gewijzigd worden; 

17. is gelet op de uitgaven die in 2011 en 2010 zijn gedaan en de nodige 

begrotingsbeperkingen tijdens de crisis van mening dat alle kredieten voor 2013 moeten 

worden bevroren en streng moeten worden bewaakt; 

18. stelt vast dat de reserve van 3 miljoen EUR voor prioritaire projecten in ontwikkeling 

(hoofdstuk 10 6) naar aanleiding van het akkoord dat tijdens het overleg van 13 maart 

2012 tussen het Bureau en de Begrotingscommissie is bereikt, uit de raming is 

                                                 
1  Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 

betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB L 297 van 

15.11.2003, blz. 1). 



verwijderd; 

19. merkt op dat het bedrag dat in het voorontwerp van raming wordt voorgesteld voor de 

kredieten voor de EMAS-reserve, aanzienlijk is gestegen ten opzichte van 2012; vraagt 

dat uiterlijk in augustus 2012 een gedetailleerde verklaring voor deze stijging wordt 

verstrekt; 

Gebouwen 

20. beseft dat het KAD-project een grote onderneming is voor het Parlement en wijst erop dat 

dit project tot doel heeft de administratieve diensten van het Parlement in Luxemburg 

efficiënter te organiseren en aldus tot synergie te komen; vreest dat verdere vertragingen 

in het project tot aanzienlijke bijkomende kosten kunnen leiden; vraagt daarom dat de 

Begrotingscommissie zo snel mogelijk actuele informatie wordt verstrekt over het 

tijdschema van het project tot de voltooiing ervan (die gepland is voor 2017, op zijn 

laatst), de evolutie van de geraamde kosten voor het KAD I- en KAD II-project 

sinds 2008 in vergelijking met de oorspronkelijke schattingen, de vooruitgang van de 

werkzaamheden en alle eventuele onverwachte nieuwe ontwikkelingen; is van mening 

dat bij het creëren van nieuwe, specifiek voor dit project bedoelde posten een goed 

evenwicht moet worden gevonden tussen posten die beperkt zijn tot de duur van het 

project en permanente posten; beklemtoont voorts dat er rekening moet worden gehouden 

met mogelijke veranderingen en vraagt met aandrang om te worden geraadpleegd 

vooraleer er besluiten worden genomen over een verhoging van de financiering voor het 

project of de oprichting van nieuwe posten; 

21. is tevreden met de herziening van de geraamde werkingskosten van het Huis van de 

Europese geschiedenis; neemt kennis van het feit dat de begroting 2013 een aanzienlijke 

verhoging zal vertonen in de financiering hiervan, doordat de opening ervan is gepland 

voor 2014; is bezorgd over de geraamde ontwikkelingskosten en vraagt daarom dat de 

minimumkosten strikt worden aangehouden en dat de cijfers in de ramingen niet worden 

overschreden; is van mening dat het Parlement moet zoeken naar andere 

financieringsbronnen dan zijn eigen begroting; verwacht voorts, onder verwijzing naar de 

brief van de voorzitter van de Commissie van 28 september 2011, dat uiterlijk in 

augustus 2013 een concreet akkoord over cofinanciering van de werkingskosten wordt 

ondertekend; 

22. merkt op dat in de raming wordt gevraagd om een verhoging met 22 % ten opzichte van 

2012 voor de tenuitvoerlegging van een "beleid van versterkt onderhoud"; vraagt de 

secretaris-generaal meer details over dit beleid en de manier waarop de voorgestelde 

kredieten zullen worden gebruikt; begrijpt dat bepaalde gebouwen moeten worden 

gerenoveerd; vraagt evenwel gedetailleerdere informatie over de timing en de kosten van 

het renovatiebeleid; 

o 

o     o 

23. stelt de raming voor het begrotingsjaar 2013 vast; 

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en de raming te doen toekomen aan de Raad en de 

Commissie. 



 


