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aan:

het secretariaat-generaal van de Raad
het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad

Betreft:

Evaluatie/herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) 2014 - 2020:
Ontwerpverordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU,
Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling
van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020
- beginselakkoord
- verzoek om goedkeuring door het Europees Parlement
- ontwerpverklaringen

1.

Overeenkomstig artikel 2 van de MFK-verordening 1 heeft de Commissie op 14 september
2016 een mededeling aangenomen over de evaluatie/herziening van het MFK. Deze
mededeling ging vergezeld van verscheidene wetgevingsvoorstellen.

1

Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling
van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013,
blz. 884).
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2.

Op dezelfde dag heeft het Coreper de Groep vrienden van het voorzitterschap
(evaluatie/herziening van het MFK) 2 opgedragen een evaluatie uit te voeren van de
mededeling van de Commissie, alsmede van het bijbehorende voorstel tot wijziging van
Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling
van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020, als gewijzigd bij Verordening
2015/623 van de Raad van 21 april 2015 (MFK-verordening); het voorstel tot wijziging van
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 beheer (IIA inzake begrotingszaken), en het voorstel tot wijziging van
Besluit (EU) 2015/435 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2014 over de
gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven (besluit marge voor onvoorziene
uitgaven).

3.

Na de bespreking op deskundigenniveau van de mededeling van de Commissie en de
bovengenoemde voorstellen, konden de in een herzien compromis van het voorzitterschap 3
vervatte elementen, die werden geacht samen tot een pakket te behoren, op 15 november 2016
op brede steun in de Raad Algemene Zaken rekenen. Eén delegatie kon zich destijds echter
niet bij het akkoord aansluiten, en één delegatie kondigde aan zich van stemming te zullen
onthouden.

4.

Nadat zijn compromisvoorstel in de Raad brede steun kreeg, hield het voorzitterschap
verscheidene informele besprekingen met vertegenwoordigers van het Europees Parlement, en
bracht het over deze contacten op gezette tijden verslag uit aan de delegaties. De Groep
vrienden van het voorzitterschap (evaluatie/herziening van het MFK) ging ook over tot een
voorlopige technische follow-up om, indien en wanneer mogelijk, de afronding van het
pakket te vergemakkelijken.

5.

De op 15 november 2016 naar voren gebrachte standpunten werden tijdens de Raad
Algemene Zaken van 13 december 2016 herhaald.

6.

In januari en februari 2017 hield het voorzitterschap informele besprekingen, onder meer met
de delegatie die zich op 15 november 2016 niet bij het akkoord kon aansluiten, en kwam het
tot de conclusie dat het standpunt van deze delegatie was gewijzigd.
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7.

Het Coreper wordt bijgevolg verzocht de Raad aan te bevelen:
- het beginselakkoord over de gewijzigde MFK-verordening, in de door de juristen/vertalers
bijgewerkte versie in document ST 14942/16, te bevestigen en zijn goedkeuring te hechten
aan de ontwerpverklaringen in document ST 7031/17 + ADD1;
- het Europees Parlement te verzoeken om overeenkomstig artikel 312, lid 2, VWEU, zijn
goedkeuring te hechten aan de ontwerpverordening in document ST 14942/16;
- het Europees Parlement te verzoeken om zijn goedkeuring te hechten aan de gezamenlijke
ontwerpverklaringen in document ST 7031/17;
- de Europese Commissie te verzoeken om zijn goedkeuring te hechten aan de
ontwerpverklaring van de Europese Commissie in document ST 7031/17 ADD 2; en
- de in dit verband aan het Europees Parlement en de Europese Commissie toe te zenden
ontwerpbrieven in bijlage 1 en bijlage 2 goed te keuren.

8.

De verklaringen in document ST 7031/17 + ADD 1-2 zullen in de notulen van de Raad
worden opgenomen bij de vaststelling van de wetgevingshandeling.

________________________
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BIJLAGE 1
Draft letter to the President of the European Parliament requesting consent of the European
Parliament

Sir,

On 14 September 2016, the Commission submitted to the Council a Proposal for a Council
Regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual
financial framework for the years 2014-2020 (2016/0283 (APP)), a Proposal for an amendment of
the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council
and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound
financial management (COM (2016) 606 final); and a Proposal for a Decision of the European
Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2015/435 on the mobilisation of the
Contingency Margin (COM (2016) 607 final).
Following extensive work in the Council, and building on informal political discussions with the
European Parliament, on [xxx], the Permanent Representatives Committee reached agreement in
principle on the text contained in document ST 14942/16 as finalised by the legal/linguistic experts,
as well as on the draft statements included in document ST 7031/17 + ADD 1.
The Council on [xxx] unanimously endorsed this agreement in principle and the components of a
global package, with [x] delegation[s] signalling [it] [they] will abstain from the vote.
The main components of the package supported in the Council are reflected in the proposed
amendments to Regulation (EU, EURATOM ) No 1311/2013 contained in document ST 14942/16,
as well as the draft joint statements contained in document ST 7031/17. The Council also intends to
adopt unilaterally the statement contained in document ST 7031/17 ADD1. Document ST 7031/17
ADD 2 contains a unilateral draft Commission statement.
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Moreover, as regards the proposal for a Decision amending Decision (EU) 2015/435, the Council
will adopt the proposal with modifications as set out in the Annex for your information.
The Council considers those components as a package.
Consequently, the Council decided on [xxxx] to request:
- the European Parliament for its consent on the draft Regulation contained in document ST
14942/16;
- the European Parliament for its approval of the draft joint statements contained in ST
7031/17; as well as
- the European Commission for its confirmation of the draft European Commission statement
contained in document ST 7031/17 ADD2.
The Council would therefore be grateful if the European Parliament could kindly:
- give its consent on the draft Regulation, as finalised by the legal/linguistic experts, and
contained in document 14942/16 ; as well as
- give its approval on the draft joint statements contained in ST 7031/17.
The Council has instructed me to forward this request to you.
When adopting these acts, draft statements as contained in ST 7031/17 + ADD1-2 will be entered in
the Council's minutes.
Yours faithfully,
[signature]

Enclosed : document ST 14942/16 (amended MFF Regulation) and ST 7031/17 + ADD 1-2
(statements)
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BIJLAGE 2

Draft letter to the President of the European Commission

Sir,

On 14 September 2016, the Commission submitted to the Council a Proposal for a Council
Regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual
financial framework for the years 2014-2020 (2016/0283 (APP)), a Proposal for an amendment of
the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council
and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound
financial management (COM (2016) 606 final); and a Proposal for a Decision of the European
Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2015/435 on the mobilisation of the
Contingency Margin (COM (2016) 607 final).
Following extensive work in the Council, and building on informal political discussions with the
European Parliament, on [xxx], the Permanent Representatives Committee reached agreement in
principle on the text contained in document ST 14942/16 as finalised by the legal/linguistic experts,
as well as on the draft statements included in document ST 7031/17 + ADD1.
The Council on [xxx] unanimously endorsed this agreement in principle and the components of a
global package, with [x] delegation[s] signalling [it] [they] will abstain from the vote.
The main components of the package supported in the Council are reflected in the proposed
amendments to Regulation (EU, EURATOM ) No 1311/2013 contained in document ST 14942/16,
as well as the draft joint statements contained in document ST 7031/17. The Council also intends to
adopt unilaterally the statement contained in document ST 7031/17 ADD1.
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Moreover, as regards the proposal for a Decision amending Decision (EU) 2015/435, the Council
will adopt the proposal with modifications as set out in the Annex for your information.
The Council considers those components as a package.
Consequently, the Council decided on [xxxx] to request:
- the European Parliament for its consent on the draft Regulation contained in document ST
14942/16;
- the European Parliament for its approval of the draft joint statements contained in ST
7031/17; as well as
- the European Commission for its confirmation of the draft European Commission statement
contained in document ST 7031/17 ADD2.
The Council would therefore be grateful if the Commission could kindly confirm the draft European
Commission statement contained in document ST 7031/17 ADD2.
The Council has instructed me to forward this request to you.
When adopting these acts, draft statements as contained in ST 7031/17 + ADD1-2 will be entered in
the Council's minutes.
Yours faithfully,
[signature]

Enclosed : document ST 14942/16 (amended MFF Regulation) and ST 7031/17 + ADD 1-2
(statements)

________________________
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BIJLAGE BIJ BIJLAGEN 1 EN 2
Voorstel voor een
BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
tot wijziging van Besluit (EU) 2015/435 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit
de marge voor onvoorziene uitgaven
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
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 beheer 1, en met name de tweede alinea van punt 14,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:
1)

Artikel 13 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 2 van de Raad voorziet in een marge

voor onvoorziene uitgaven van ten hoogste 0,03 % van het bruto nationaal inkomen van de Unie.
2)

Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 heeft de Commissie

het absolute bedrag van de marge voor onvoorziene uitgaven voor 2014 berekend 3.

1
2

3

PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling
van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013,
blz. 884).
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 20 december
2013 betreffende de technische aanpassing van het financieel kader voor 2014 in
overeenstemming met de ontwikkeling van het bni (COM(2013) 928).
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3)

Bij Besluit (EU) 2015/435 4 hebben het Europees Parlement en de Raad gebruikgemaakt van

de marge voor onvoorziene uitgaven om in 2014 bijkomende betalingskredieten beschikbaar te
stellen, die verrekend moeten worden in de periode 2018-2020.
4)

Volgens de betalingsprognoses op middellange termijn die in het kader van de tussentijdse

evaluatie zijn gepresenteerd, valt te verwachten dat de jaarlijkse betalingsmaxima in de jaren
2018-2020 onder druk zullen komen te staan.
5)

De ontwerpbegroting voor het jaar 2017 bevat een marge onder het betalingsmaximum van

9,6 miljard EUR, waardoor het volledige bedrag dat in 2014 beschikbaar is gesteld, kan worden
verrekend.
6)

Besluit (EU) 2015/435 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Besluit (EU) 2015/435 wordt als volgt gewijzigd:
1)

Artikel 1 wordt vervangen door:
"Artikel 1

Ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 wordt uit
de marge voor onvoorziene uitgaven een bedrag van 2 818 233 715 EUR aan betalingskredieten
beschikbaar gesteld boven het maximum van de betalingskredieten van het meerjarig financieel
kader.".

4

Besluit (EU) 2015/435 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2014 over
de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 4).
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2)

Artikel 2 wordt vervangen door:
"Artikel 2

Het bedrag van 2 818 233 715 EUR wordt verrekend met de marge onder het maximum voor de
betalingskredieten voor het jaar 2017.".
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter
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