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Resolutie van het Europees Parlement van 1 december 2016 over het standpunt van de 

Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2016 van de Europese Unie 

voor het begrotingsjaar 2016: Uitvoering van het Eigenmiddelenbesluit 2014/335/EU, 

Euratom naar aanleiding van de voltooiing van het ratificatieproces en de 

inwerkingtreding van het besluit op 1 oktober 2016 (13584/2016 – C8-0462/2016 – 

2016/2258(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 2016, 

definitief vastgesteld op 25 november 20152, 

– 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, 

– 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 beheer4, 

– gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het 
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stelsel van eigen middelen van de Europese Unie1, 

– gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2016, goedgekeurd door de 

Commissie op 7 oktober 2016 (COM(2016)0660), 

– gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2016, 

vastgesteld door de Raad op 8 november 2016 en dezelfde dag toegezonden aan het 

Europees Parlement (13584/2016 – C8-0462/2016), 

– gezien de artikelen 88 en 91 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0348/2016), 

A. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2016 het gevolg is van de 

voltooiing van het ratificatieproces en de inwerkingtreding van Besluit 2014/335/EU, 

Euratom, dat een beperkt aantal wijzigingen bevat, zoals de daling van de inningskosten 

van traditionele eigen middelen, een verlaging van het afdrachtpercentage voor de btw-

middelen voor een aantal lidstaten en brutoverminderingen van de bni-bijdragen voor 

een aantal lidstaten; 

B. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2016 erop gericht is om de 

gevolgen van de aanpassingen van de eigen middelen, voortkomend uit de uitvoering 

van Besluit 2014/335/EU, Euratom, te verwerken in de ontvangstenzijde van de 

begroting van de Unie voor 2016, en wel met terugwerkende kracht voor de 

begrotingsjaren 2014, 2015 en 2016; 

C. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2016 bijgevolg leidt tot de 

wijziging van de individuele bijdragen van alle lidstaten, maar geen invloed heeft op de 

totale inkomsten of op de uitgavenzijde van de begroting van de Unie; 

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

nr. 5/2016 goed; 

2. verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 5/2016 definitief 

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

Europese Unie; 

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

de Rekenkamer, alsmede aan de nationale parlementen. 
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