
 

 

P7_TA(2014)0411 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014 - het Europees 

Investeringsfonds, Horizon 2020 en de Gemeenschappelijke Onderneming 

Shift2Rail  

Resolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het standpunt van de Raad 

inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014 van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie (08219/2014 – C7-0146/2014 – 

2014/2018(BUD)) 

 

Het Europees Parlement, 

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

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 2014, 

definitief vastgesteld op 20 november 20132, 

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie van 2 december 2013 betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking 

in begrotingszaken en een goed financieel beheer3, 

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

bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20204, 

– gezien het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de 

deelneming van de Europese Unie in de kapitaalverhoging bij het Europees 

Investeringsfonds (COM(2014)0066), 

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de 

Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (COM(2013)0922), 

– gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014, goedgekeurd door de Commissie 

op 11 februari 2014 (COM(2014)0078), 

– gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014, vastgesteld 

door de Raad op 9 april 2014 en meegedeeld aan het Europees Parlement op 10 april 2014 

(08219/2014 – C7-0146/2014), 
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– gezien de artikelen 75 ter en 75 sexies van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0276/2014), 

A. overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014 betrekking heeft op een 

aantal noodzakelijke aanpassingen voor de uitvoering van de begroting 2014, rekening 

houdend met de meest recente wetgevingsbesluiten, en in het bijzonder aanpassingen die 

nodig zijn om de voorgestelde kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds 

(EIF) uit te voeren, wijzigingen die voortvloeien uit de rechtsgrond voor Horizon 2020, 

vastgesteld na de formele goedkeuring van de begroting 2014, en aanpassingen in 

verband met de invoering van de begrotingsstructuur voor de voorgestelde 

gemeenschappelijke onderneming Shift2Rail; 

B. overwegende dat de versterking van de kapitaalbasis van het EIF moet bijdragen aan het 

verbeteren van de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot financiering door 

middel van de programma's COSME en Horizon 2020; 

C. overwegende dat wijzigingen van de nomenclatuur van het programma Horizon 2020 

nodig zijn om het te doen aansluiten bij de bepalingen van de rechtsgrond die in december 

2013 is vastgesteld; 

D. overwegende dat de invoering van een passende begrotingsstructuur voor de 

gemeenschappelijke onderneming Shift2Rail noodzakelijk is en dat iets dergelijks tijdens 

de begrotingsprocedure 2014 reeds heeft plaatsgevonden voor andere gemeenschappelijke 

ondernemingen; 

E. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014 tot doel heeft deze 

begrotingsaanpassingen formeel in de begroting 2014 op te nemen; 

F. overwegende dat de voorgestelde wijzigingen volgens de Commissie begrotingsneutraal 

zullen zijn en dat het totale uitgavenniveau voor 2014 ongewijzigd zal blijven; 

1. herinnert eraan dat in het werkprogramma voor de activiteit die wordt gedekt door 

begrotingslijn 08 02 04 01 met als omschrijving "Wetenschap voor en met de 

samenleving", voor 2014 is voorzien in vastleggingen ten bedrage van ongeveer 

53 miljoen EUR, maar dat in het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014 geen 

toewijzingen op de lijn in kwestie worden vermeld; herinnert de Commissie aan haar 

toezegging tijdens het begrotingsoverleg van 2 april 2014 om onmiddellijk een interne 

overschrijving naar lijn 08 02 04 01 "Wetenschap voor en met de samenleving" te zullen 

uitvoeren, om te zorgen voor een vlotte start van de activiteit in kwestie, overeenkomstig 

het werkprogramma en in overeenstemming met op basis van de rechtsgrond; 

2. neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014, zoals dit door de 

Commissie is ingediend, en van het standpunt van de Raad daarover; 

3. keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014 

goed; 

4. verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 1/2014 definitief is 

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

Unie; 



 

 

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

Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 


