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• Bijna  €479.1 miljoen bovenop het voorstel van de Commissie voor belangrijke prioriteiten
zoals gezondheid, jeugd en klimaatactie

• Extra geld om vaccinaties wereldwijd te versnellen

• Grootste jaarbegroting ooit aangenomen, met €169.5 miljard uit de algemene begroting,, plus
een geschatte €143.5 miljard uit het herstelfonds

EP-voorzitter Sassoli ondertekent de begrotingswet 2022, na afloop van de stemming in de hemicycle in Straatsburg @European Union
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De EP-leden hebben meer steun verzekerd in de begroting voor volgend jaar voor
gezondheid, onderzoek, klimaatactie, het MKB en jeugd.
 
Het Parlement heeft in totaal €479.1 miljard verzekerend voor zijn prioriteiten, bovenop het
voorstel van de Europese Commissie in de ontwerpbegroting, die werd geactualiseerd in de
nota van wijzigingen. De EP-leden slaagden erin de financiering te verhogen voor programma’s
en beleid ten bate van het herstel na de pandemie, zoals was opgenomen in de prioriteiten van
het Parlement in de richtsnoeren voor 2022.
 
 
De weg vrijmaken voor een meer veerkrachtige Europese Unie 
 
In het bijzonder het vermelden waard zijn de verhogingen voor:
 

het  instrument  voor  nabuurschap,  ontwikkeling en internationale samenwerking
(NDICI - Global Europa) (+€190 miljoen met in het bijzonder nadruk op de strijd
tegen pandemieën, inclusief door vaccinaties); 
het Horizon Europe onderzoeksprogramma ((+€100 miljoen); 
Het LIFE-programma voor milieu en klimaatactie (+€47.5 miljoen); 
Erasmus+ (+€35 miljoen); 
EU4Health (+€51 miljoen); 
hetInterne Markt programma (+€30 miljoen); 
Creative Europe (€5.5 miljoen); 
en het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (+€5.5 miljoen).
 

 
Het totaalbudget komt neer op €169.5 miljard in vastleggingskredieten en €170.6 miljard in
betalingskredieten.  Meer  details  over  de  begrotingsovereenkomst  zijn  te  vinden  in  het
persbericht naar aanleiding van het akkoord met de Raad, en in de gezamenlijke conclusies.
Een tabel met cijfers is hier te downloaden. Een achtergrondbriefing over de goedkeuring van
het budget 2022 is te vinden via deze link.
 
Versnelde mondiale vaccinatiecampagne, steun voor Syrische vluchtelingen
 
De ontwerpen van gewijzigde begroting 5/2021 en 6/2021 waren deel van het totaalakkoord. Ze
gaan over het verlenen van hulp aan Syrische vluchtelingen in Turkije en in de regio, en het
financieren  van  200  miljoen  doses  vaccins  via  het  COVAX-mechanisme.  Ze  werden
aangenomen met 588 stemmen tegen 87 en 14 onthoudingen (5/2021) en 623 stemmen tegen
27  en  38  onthoudingen  (6/2021).  Meer  informatie  in  het  recente  persbericht  en  de
achtergrondbriefing.
 
 
De Raad heeft het akkoord met het Parlement over de begroting 2022 formeel aangenomen op
23 november. Het EP keurde de begroting woensdag goed met 550 stemmen tegen 77, en 62
onthoudingen. EP-voorzitter David Sassoli tekende daarna de goedkeuringswet.
 
 
Citaten
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https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0106_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211115IPR17306/eu-budget-2022-deal-investing-more-for-a-strong-recovery
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0326_NL.html#title2
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13911-2021-ADD-1/nl/pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)698798
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211118IPR17603/speed-up-global-vaccinations-support-syrian-refugees
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17603/speed-up-global-vaccinations-support-syrian-refugees
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)698798


Johan  Van  Overtveldt  (ECR,  BE),  voorzitter  van  de  Begrotingscommissie:  “het  bereikte
budgetakkoord voor 2022 kan niet los gezien worden van de versterking die NextGenerationEU
biedt. Naast de 169,5 miljard vastleggingen uit het reguliere budget, zijn er nog eens 143 miljard
aan subsidies/giften afkomstig uit het herstelplan. Daarnaast is er natuurlijk ook de mogelijkheid
voor de lidstaten om leningen aan te gaan. De begroting voor volgend jaar staat dus voluit in het
teken van het streven naar een krachtig economisch herstel.” (Lees de volledige toespraak of
bekijk de video).
 
Karlo Ressler (EVP, HR), algemeen rapporteur voor de EU-begroting 2022 (voor sectie III -
Commissie):  "In  het  afgelopen  jaar  hebben  we  vastgehouden  aan  een  aantal  politieke
toezeggingen om de begroting te sturen in de richting van een echt concreet instrument dat
bedrijven,  regio’s  en  generaties  burgers  ondersteunt.  Het  doel  was  helder:  een  sterk
herstelbudget afleveren in het jaar dat voor de eerste keer de jaarbegroting significant wordt
aangevuld door het herstel- en investeringsfonds..” (Lees de volledige toespraak of bekijk de
video)
 
 
Damian Boeselager (Groenen/EVA, DE), rapporteur voor de andere onderdelen: ". Voor het
Parlement is de einduitkomst een succes. We hebben zelden een budget gezien dat zo gericht
was op onze prioriteiten; de strijd tegen klimaatverandering, de solidariteit die wordt getoond via
vaccinatiecampagnes en het steunen van onze onderzoeksexcellentie, zijn slechts een paar
voorbeelden daarvan.” (Lees de volledige toespraak of bekijk de video)
 
Achtergrond
 
Omdat het werk en de acties over verschillende jaren heen lopen, maakt de EU-begroting
onderscheid  tussen  vastleggingskredieten  (de  kosten  van  alle  juridische  verplichtingen
aangegaan tijdens het financiële jaar,  met mogelijke gevolgen voor toekomstige jaren) en
betalingskredieten (geld dat daadwerkelijk wordt uitbetaald gedurende het huidige jaar, mogelijk
om verplichtingen na te komen die in voorgaande jaren zijn aangegaan).
 
Ongeveer 93% van de EU-begroting gaat naar burgers, regio’s, boeren en bedrijven.
 
Meer informatie
Begrotingscommissie
Overzicht van de procedure
Algemeen rapporteur voor de EU-begroting  2022 (voor sectie III - Commissie) Karlo Ressler
(EVP, HR)
Rapporteur voor de andere onderdelen Damian Boeselager (Groenen/EVA, DE)
Informatiepagina’s over de Europese Unie - de begrotingsprocedure
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https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home
https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/speech/20211122/1637691319257_01_nl.docx
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=41280ab6-d90f-6234-74e8-3d5ee1425bc6&date=20211123
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197413/KARLO_RESSLER/home
https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/speech/20211122/1637691524801_01_en.docx
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=NL&vodId=96d569ba-7ec2-4d44-7ef3-0d3fb7d5515f&date=20211123
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=NL&vodId=96d569ba-7ec2-4d44-7ef3-0d3fb7d5515f&date=20211123
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197439/DAMIAN_BOESELAGER/home
https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/speech/20211122/1637691743299_01_en.docx
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=d0605eea-7ce1-1dff-65c1-9d79c3bb9a0b&date=20211123
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/budg/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0227(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197413/KARLO_RESSLER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197413/KARLO_RESSLER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197439/DAMIAN_BOESELAGER/home
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/10/the-budgetary-procedure


Contact 
 
 
Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu

Ingelise DE BOER
Press Officer

(+32) 2 28 33 542 (BXL)
(+32) 470 89 04 91
ingelise.deboer@europarl.europa.eu

Willemijn DE JONG
Press Officer in the Netherlands

(+31) 7 031 35 410
(+31) 6 1294 0913
willemijn.dejong@europarl.europa.eu
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