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Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6: Verlaging van betalings- en 

vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de 

uitgaven en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen en 

geldboeten)  

Resolutie van het Europees Parlement van 30 november 2017 over het standpunt van de 

Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2017 van de Europese Unie 

voor het begrotingsjaar 2017: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten 

overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en een actualisering van 

de ontvangsten (eigen middelen en geldboeten) (14275/2017 – C8-0417/2017 – 

2017/2217(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, 

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

Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 
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samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer1, 

– gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2017, goedgekeurd door de 

Commissie op 9 oktober 2017 (COM(2017)0597), 

– gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2017, 

vastgesteld door de Raad op 27 november 2017 en op dezelfde dag toegezonden aan het 

Europees Parlement (14275/2017 – C8-0417/2017), 

– gezien de artikelen 88 en 91 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0379/2017), 

A. overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2017 tot doel heeft zowel de 

uitgavenzijde als de ontvangstenzijde van de begroting bij te werken in het licht van de 

laatste ontwikkelingen; 

B. overwegende dat in ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2017 aan de uitgavenzijde 

het niveau van de betalingskredieten met 7 719,7 miljoen EUR wordt verlaagd, 

voornamelijk op begrotingslijnen binnen rubriek 1b (Economische, sociale en 

territoriale samenhang) en, in mindere mate, binnen de rubrieken 2 (Duurzame groei – 

natuurlijke hulpbronnen), 3 (Veiligheid en burgerschap) en 4 (Europa als wereldspeler) 

en met betrekking tot het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU), en dat de 

nationale bijdragen bijgevolg dienovereenkomstig worden verlaagd; 

C. overwegende dat in ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2017 het niveau van de 

vastleggingskredieten in rubriek 2 met 15,33 miljoen EUR is verlaagd en dat binnen het 

SFEU 46 miljoen EUR aan vastleggingskredieten wordt vrijgemaakt; 

D. overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2017 aan de ontvangstenzijde 

ook aanpassingen inhoudt in verband met de herziening van de ramingen van de 

traditionele eigen middelen (d.w.z. douanerechten en suikerheffingen), de grondslagen 

voor de belasting over de toegevoegde waarde (btw) en het bruto nationaal inkomen 

(bni), en de begroting van de Britse correcties voor 2013 en 2016 en de financiering 

daarvan; 

E. overwegende dat in ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2017 rekening wordt 

gehouden met een totaal bedrag van 3 209,7 miljoen EUR aan geldboeten dat definitief 

is geworden en de initiële raming van de geldboeten in de begroting 2017 overtreft, en 

dat het verschil tussen beide (goed voor 2 209,7 miljoen EUR) wordt toegewezen om de 

eigenmiddelenbijdragen van de lidstaten aan de EU-begroting te verminderen; 

F. overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2017 tot gevolg heeft dat 

9 829,6 miljoen EUR naar de nationale begrotingen terugvloeit, bovenop de terugvloei 

van 6 405 miljoen EUR die reeds is goedgekeurd in het kader van gewijzigde begroting 

nr. 2/2017;  

1. spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over het betalingsoverschot van 

7 719,7 miljoen EUR; is bijzonder verbaasd over de situatie van de Europese structuur- 

en investeringsfondsen (ESI-fondsen) in subrubriek 1b, waarvoor de lidstaten hun 
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ramingen van de betalingsaanvragen in juli met 5,9 miljard EUR hebben 

teruggeschroefd vanwege aanhoudende vertragingen bij de uitvoering van de 

programma's, waardoor vele potentiële projecten en begunstigden geen EU-steun 

ontvangen; betreurt ook dat de lidstaten hun nationale programma's voor het Fonds voor 

asiel, migratie en integratie (AMIF) en het Fonds voor interne veiligheid (ISF) niet in 

het verwachte tempo hebben opgestart en de regelingen voor de herplaatsing van 

vluchtelingen niet naar behoren hebben uitgevoerd, waardoor in rubriek 3 

287,6 miljoen EUR is geschrapt; 

2. neemt er nota van dat de onderbesteding van de middelen van subrubriek 1b volgens de 

Commissie onder meer toe te schrijven is aan de focus op het opmaken van de middelen 

voor de periode 2007-2013, de late goedkeuring van de rechtsgrondslagen, de 

tijdrovende aanwijzing van nationale autoriteiten, de door het nieuwe rechtskader 

teweeggebrachte veranderingen en de geringere prikkels vanwege de "n+3"-regel voor 

de automatische annulering van kredieten; vindt het zorgwekkend dat de onderbesteding 

volgens de recentste betalingsramingen van de Commissie de komende jaren zal 

aanhouden en dat daardoor 31 miljard EUR extra aan betalingskredieten in het volgende 

meerjarig financieel kader (MFK) zal terechtkomen; neemt er kennis van dat niet alle 

lidstaten dezelfde moeilijkheden ondervinden bij de uitvoering; dringt er met name bij 

de lidstaten met een heel hoge onderbesteding op aan de nodige maatregelen te treffen 

om de gezamenlijk overeengekomen EU-programma's naar behoren ten uitvoer te 

leggen, met hulp van de Commissie; 

3. betreurt de vertragingen bij de uitbetaling van EU-middelen in pretoetredings- en 

nabuurschapslanden, wat leidt tot een aanzienlijke verlaging van de betalingen (-

702,2 miljoen EUR), net nu ze het hardst nodig zijn; erkent dat de Unie soms in een 

onvoorspelbare omgeving moet opereren; verzoekt de Commissie de nodige 

maatregelen te treffen, onder andere via meer beleidsdialoog en technische bijstand, om 

dergelijke vertragingen te voorkomen; 

4. stelt daarentegen met tevredenheid vast dat de EU-programma's onder subrubriek 

1a (Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid) over het algemeen goed 

worden uitgevoerd, zoals blijkt uit dit ontwerp van gewijzigde begroting en de recente 

goedkeuring van de algemene overschrijving, waarbij subrubriek 1a een aanzienlijk deel 

van de onderbenutting van betalingskredieten van andere rubrieken opslorpt; benadrukt 

dat dit aantoont dat de Raad het mis heeft door voortdurend te proberen de kredieten 

van deze subrubriek te verlagen omdat er zogezegd een gebrek aan opnamevermogen is; 

5. betreurt eens te meer dat bedragen die voortvloeien uit de onderbenutting van EU-

programma's en uit geldboeten in het kader van het mededingingsbeleid van de EU, 

worden aangewend ter verlaging van de bni-bijdragen van de lidstaten in plaats van ter 

financiering van EU-prioriteiten; wijst erop dat ontwerp van gewijzigde begroting 

nr. 6/2017 tot gevolg heeft dat er 9 829,6 miljoen EUR aan bni-bijdragen naar de 

lidstaten terugvloeit, bovenop de terugvloei van 6 405 miljoen EUR die reeds is 

goedgekeurd in het kader van gewijzigde begroting nr. 2/2017; wijst erop dat de 

onenigheid tussen de twee takken van de begrotingsautoriteit over de besteding van de 

EU-begroting voor 2018, na de lezing door het Parlement en bij het begin van de 

bemiddelingsperiode, slechts 3 619,8 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 

2 182,4 miljoen EUR aan betalingskredieten betrof; 

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



 

 

nr. 6/2017 goed; 

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

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

Europese Unie; 

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

de Rekenkamer en de nationale parlementen.  

 

 


