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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit in de EU-instellingen 

(2015/2041(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn besluit van 15 april 2014 over de wijziging van het Interinstitutioneel 

akkoord over het transparantieregister1 (EU-lobbyregister), 

– gezien het besluit van de Commissie van 25 november 2014 om geen lobbyisten te 

ontmoeten die niet zijn geregistreerd en om informatie over lobbybijeenkomsten 

openbaar te maken, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de adviezen van de 

Commissie internationale handel, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie juridische zaken en 

de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0000/2015), 

A. overwegende dat de Unie "het beginsel van gelijkheid van haar burgers, die gelijke 

aandacht genieten van haar instellingen" eerbiedigt (artikel 9 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie), en overwegende dat "iedere burger het recht [heeft] aan 

het democratisch bestel van de Unie deel te nemen" en "de besluitvorming [plaatsvindt] 

op een zo open mogelijke wijze, en zo dicht bij de burgers als mogelijk" (artikel 10, 

lid 3); 

B. overwegende dat EU-instellingen in veel opzichten reeds voorlopen op nationale en 

regionale politieke instellingen wat betreft transparantie, verantwoordingsplicht en 

integriteit; 

C. overwegende dat de EU-instellingen, gezien de grotere afstand tussen de EU en haar 

burgers, moeten streven naar de hoogst mogelijke normen op het gebied van 

transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit; 

D. overwegende dat niet-transparant, eenzijdig lobbyisme een aanzienlijke bedreiging 

vormt voor de besluitvorming en voor het openbaar belang; 

Invoering van een "wetgevingsvoetafdruk" om het lobbyregister zo verplicht mogelijk te 

maken 

1. is van mening dat de Commissie, het Parlement en de Raad alle inbreng die zij van 

lobbyisten/belangenvertegenwoordigers ontvangen over ontwerpbeleid, -wetgeving en -

amendementen als "wetgevingsvoetafdruk" moeten registreren en openbaar maken; 

vindt dat deze wetgevingsvoetafdruk moet bestaan uit een als bijlage bij verslagen 

gevoegd formulier, waarin alle lobbyisten staan vermeld met wie degenen die 

verantwoordelijk zijn voor een bepaald dossier een ontmoeting hebben gehad tijdens het 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0376.  
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opstellingsproces van ieder verslag en uit een tweede document waarin alle schriftelijk 

ontvangen inbreng wordt vermeld; 

2. dringt er bij de Commissie op aan haar huidige initiatief zoals uiteengezet in haar 

besluit van 25 november 2014 over de publicatie van informatie over vergaderingen 

tussen leden van de Commissie en organisaties of zelfstandigen, uit te breiden en te 

verbeteren; is van mening dat de registratie van gegevens over vergaderingen moet 

worden uitgebreid tot alle personen die bij het beleidsvormingsproces van de EU 

betrokken zijn; 

3. dringt er bij de Commissie op aan alle informatie over de invloed van lobbyisten 

gemakkelijk toegankelijk te maken voor het publiek door middel van één 

gecentraliseerde onlinedatabank; 

4. is van mening dat Europarlementariërs die worden benoemd tot rapporteur of 

commissievoorzitter gezien hun rol bij de EU-wetgeving een bijzondere 

verantwoordelijkheid hebben om transparantie te betrachten over hun contacten met 

lobbyisten; 

5. pleit voor aanpassing van de gedragscode zodat rapporteurs en commissievoorzitters 

ertoe worden verplicht zich te houden aan de praktijk om uitsluitend geregistreerde 

lobbyisten te ontmoeten en om de informatie over dergelijke ontmoetingen online 

openbaar te maken, en rapporteurs ertoe worden verplicht een wetgevingsvoetafdruk te 

publiceren; 

6. is van mening dat maandelijkse updates over lobby-uitgaven verplicht moeten worden 

gesteld; 

7. herinnert aan zijn reeds lang geleden uitgesproken wens om het EU-lobbyregister te 

baseren op een rechtshandeling, teneinde alle mazen af te dekken en een volledig 

verplicht register voor alle lobbyisten tot stand te brengen; is van mening dat in het 

voorstel voor deze rechtshandeling rekening kan worden gehouden met de vooruitgang 

die is geboekt als gevolg van wijzigingen van het interinstitutioneel akkoord en de 

gedragscode van het Parlement; 

8. herhaalt zijn oproep aan de Raad om zo spoedig mogelijk mee te werken aan het 

lobbyregister; 

Transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit wat de omgang met lobbyisten betreft 

9. beschouwt transparantie ten aanzien van lobbyisme door middel van maandelijkse 

rapportages van lobbyisten over hun ontmoetingen als een centraal onderdeel van 

toekomstige EU-wetgeving; 

10. is van mening dat "ongepast gedrag" in de zin van punt b) van de gedragscode moet 

worden geïnterpreteerd als een begrip dat ook betrekking heeft op de afwijzing van 

formele uitnodigingen om hoorzittingen of commissievergaderingen bij te wonen 

zonder geldige reden; 

11. benadrukt dat ingeschreven advocatenkantoren in het lobbyregister alle cliënten dienen 
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te vermelden voor wie zij onder het register vallende activiteiten verrichten; 

12. verzoekt het Bureau om de toegang tot gebouwen van het Parlement voor niet-

geregistreerde organisaties of personen te beperken door alle bezoekers van deze 

gebouwen een verklaring te laten ondertekenen waarin staat dat zij geen lobbyisten zijn 

die onder het register vallen of zich anders als lobbyist te laten registreren; 

13. acht het noodzakelijk om zo snel mogelijk een deugdelijk systeem op te zetten voor de 

controle van de verstrekte informatie, teneinde ervoor te zorgen dat de door 

geregistreerde personen verstrekte informatie betekenisvol, nauwkeurig, actueel en 

alomvattend is; 

14. is van mening dat jaarlijks ten minste 5 % van de verklaringen moet worden 

gecontroleerd; 

15. is van mening dat vertegenwoordigers van nationale, regionale of lokale overheden niet 

onder het EU-lobbyregister moeten vallen wanneer zij over een eigen lobbyregister met 

een verplicht karakter beschikken en zij binnen hun vertegenwoordigingen geen 

werkruimte bieden aan representanten van de private sector of bedrijven; 

Integriteit beschermen tegen belangenconflicten 

16. is van mening dat de leden van het raadgevend comité die zijn gekozen uit de leden van 

het Europees Parlement, moeten worden aangevuld met extern gekozen leden die 

gekwalificeerde deskundigen moeten zijn op het gebied van wetgeving inzake ethiek en 

die moeten worden geselecteerd op grond van een open oproep tot solliciteren en onder 

wie zich vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld moeten bevinden; 

17. is van mening dat de gedragscode moet worden gewijzigd teneinde het uitgebreide 

raadgevend comité de bevoegdheid te geven om, in plaats van de voorzitter, definitieve 

besluiten te nemen; 

18. is van mening dat het Reglement moet worden gewijzigd wat betreft de verklaringen 

inzake financiële belangen, zodat het raadgevend comité en de ondersteunende diensten 

worden belast met de steekproefsgewijze uitvoering van feitelijke controles en de 

bevoegdheid krijgen om, indien nodig, bewijsmateriaal te verlangen; 

19. is van mening dat artikel 3 van de gedragscode voor leden opnieuw moet worden 

geformuleerd zodat er een duidelijk verbod in wordt opgenomen voor leden om er 

betaalde nevenfuncties op na te houden of andere vormen van betaald werk te verrichten 

die tot belangenconflicten zouden kunnen leiden; 

20. is van mening dat de vergoeding die leden ontvangen van het Parlement moet worden 

verminderd met de helft van wat zij, als werknemers of als zelfstandigen, verdienen uit 

nevenactiviteiten die zij naast hun functie als leden van het Europees Parlement 

verrichten; 

Afkoelperioden om integriteit onder ambtsdragers en personeel te waarborgen 

21. pleit voor een wijziging van de gedragscode om hierin een "afkoelperiode" van drie jaar 
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op te nemen, gedurende welke leden niet betrokken mogen zijn bij 

lobbywerkzaamheden op het gebied van hun parlementaire bevoegdheden; 

22. is van mening dat de "afkoelperiode" voor leden van de Commissie moet worden 

uitgebreid tot drie jaar, terwijl voor alle medewerkers van de Commissie die betrokken 

zijn bij de opstelling en tenuitvoerlegging van EU-wetgeving of -verdragen, met 

inbegrip van arbeidscontractanten, een afkoelperiode van twee jaar zou moeten gelden; 

Evenwichtige samenstelling van deskundigengroepen 

23. is verheugd over het voornemen van de Commissie om gevolg te geven aan de 

aanbevelingen van de Ombudsman ter voorkoming van belangenconflicten in 

deskundigengroepen; 

24. steunt de oproep van de Ombudsman om inschrijving in het lobbyregister als 

voorwaarde te stellen voor benoeming als lid in een deskundigengroep, mits de 

desbetreffende leden geen regeringsfunctionarissen zijn en niet hun gehele salaris of het 

merendeel daarvan van staatsinstellingen zoals universiteiten ontvangen; 

Integriteit door middel van onafhankelijke controle op de financiering van Europese politieke 

partijen 

25. beschouwt de controle door het Parlement van de financiering van Europese politieke 

partijen als een onnodig belangenconflict; 

26. dringt erop aan een onafhankelijk orgaan te belasten met de controle van de financiering 

van Europese politieke partijen; 

Verwezenlijking van de doelstelling van volledige toegang tot documenten 

27. benadrukt dat burgers hetzelfde recht op beroep moeten genieten wanneer zij informatie 

vragen als wanneer zij om specifieke documenten vragen; 

28. juicht het toe dat het Parlement alle beschikbare documenten in een onlineregister 

rangschikt en dringt er bij de Commissie en de Raad op aan hetzelfde te doen met al hun 

documenten; 

29. is van mening dat Verordening (EG) nr. 1049/2001 dringend moet worden 

geactualiseerd, zoals voorgeschreven in het Verdrag van Lissabon, en dat het 

toepassingsgebied ervan moet worden verbreed zodat alle instellingen, organen, bureaus 

en agentschappen van de EU waarop deze verordening momenteel geen betrekking 

heeft, zoals de Europese Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Hof van 

Justitie, Europol en Eurojust, er eveneens onder komen te vallen; 

30. verlangt dat de Commissie er zorg voor draagt dat niet-EU-actoren die EU-middelen 

ontvangen bij de besteding van deze middelen op dezelfde manier verantwoording 

moeten afleggen als EU-instellingen; 

31. is van mening dat het recht van het Parlement op toegang tot documenten van andere 

EU-instellingen nooit als beperkter mag worden beschouwd dan ditzelfde recht voor 

individuele burgers krachtens Verordening (EG) nr. 1049/2001; 
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Transparantie ten behoeve van verantwoordingsplicht in het wetgevingsproces 

32. betreurt dat het gebrek aan transparantie bij de Raad het burgers en nationale 

parlementen belemmert om regeringen ter verantwoording te roepen als gevolg van 

onvoldoende informatie over de standpunten van de afzonderlijke lidstaten; 

33. is daarom van mening dat voorbereidende vergaderingen binnen de Raad even 

toegankelijk dienen te zijn voor het publiek als de commissievergaderingen van het 

Parlement; 

34. is van mening dat de voorzitters van de commissies van het Parlement de notulen van 

trialogen en alle hierbij gebruikte documenten proactief openbaar moeten maken; 

35. dringt er bij het voorzitterschap van de Raad op aan alle trialoogdocumenten op te laten 

nemen in het documentenregister, zodat deze overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 1049/2001 toegankelijk zijn; 

Transparantie van de externe vertegenwoordiging en onderhandelingen van de EU 

36. is van mening dat de leden van het Parlement toegang moeten hebben tot alle 

documenten van de Commissie, indien noodzakelijk onder uitzonderlijke 

omstandigheden in een beveiligde leeszaal; 

37. vindt het onaanvaardbaar dat het Parlement minder, of minder openbaar, toegang heeft 

tot documenten van handelsbesprekingen dan sommige leden van nationale 

parlementen; 

38. dringt er bij de Commissie op aan alle aanbevelingen van de Ombudsman om de 

transparantie van handelsbesprekingen te vergroten, op te volgen; 

39. erkent dat er vooruitgang is geboekt wat betreft de transparantie bij 

handelsbesprekingen, maar herhaalt dat deze vorderingen met betrekking tot het TTIP-

dossier navolging moeten vinden in alle handelsbesprekingen; 

40. is van mening dat de Commissie, wanneer zij handelsbesprekingen voert, de 

onderhandelingsmandaten, alle onderhandelingsstandpunten, alle verzoeken en 

voorstellen, en alle geconsolideerde ontwerpen van onderhandelingsteksten 

voorafgaand aan iedere onderhandelingsronde openbaar moet maken, zodat het 

Europees Parlement en nationale parlementen, evenals maatschappelijke organisaties en 

het bredere publiek, hieromtrent aanbevelingen kunnen doen vóór de onderhandelingen 

worden afgerond en er geen ruimte meer is voor commentaar en de overeenkomst wordt 

geratificeerd; 

41. dringt er bij de Commissie op met een voorstel te komen voor een interinstitutioneel 

akkoord waarin deze beginselen voor alle handelsbesprekingen worden vastgelegd; 

Transparantie en verantwoordingsplicht inzake economische governance in de eurozone 

42. is van mening dat besluiten die worden genomen of voorbereid in het kader van de 

Eurogroep, het Economisch en Financieel Comité, "informele" vergaderingen van de 

Ecofin-Raad en Eurotoppen transparanter moeten worden en dat hierover meer 
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verantwoording moet worden afgelegd, onder meer door publicatie van de 

desbetreffende notulen; 

Bescherming van klokkenluiders en corruptiebestrijding 

43. betreurt de bevinding van de Ombudsman dat de meeste EU-instellingen de regels ter 

bescherming van klokkenluiders nog niet naar behoren ten uitvoer hebben gelegd; wijst 

erop dat tot op heden alleen de Commissie, de Ombudsman en de Europese 

Rekenkamer dergelijke regels hebben vastgesteld; 

44. is van mening dat een doeltreffende bescherming van klokkenluiders een belangrijk 

wapen tegen corruptie vormt en herinnert derhalve aan zijn oproep aan de Commissie 

om een richtlijn inzake de bescherming van klokkenluiders op te stellen, met daarin 

voor heel Europa geldende beschermingsnormen; 

45. is van mening dat bij de huidige herziening van de wet inzake verkiezingen voor het 

Europees Parlement de bepaling moet worden opgenomen dat personen die schuldig 

zijn bevonden aan corruptie die de financiële belangen van de EU schaadt of binnen de 

lidstaten zich gedurende de twee volgende termijnen van het Europees Parlement niet 

verkiesbaar mogen stellen; 

46. is van mening dat personen of ondernemingen die worden geleid door of eigendom zijn 

van personen die schuldig zijn bevonden aan corruptie binnen de EU, gedurende ten 

minste drie jaar moeten worden uitgesloten van overheidsopdrachten van de Europese 

Unie en geen EU-subsidies mogen ontvangen; 

Versterking van de verantwoordingsplicht van de Commissie en haar agentschappen jegens 

het Parlement 

47. dringt er bij de Commissie op aan een wetgevingskader met betrekking tot alle EU-

agentschappen op te stellen, op grond waarvan het Parlement 

medebeslissingsbevoegdheid krijgt inzake de benoeming of het ontslag van de 

directeuren van dergelijke agentschappen en een rechtstreeks recht om hen te 

ondervragen en te horen; 

48. is er voorstander van dat nationale parlementen commissarissen uitnodigen om hen te 

ondervragen; 

49. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 
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TOELICHTING 

De afstand tot burgers noopt tot de hoogst mogelijke normen inzake transparantie, 

verantwoordingsplicht en integriteit 

De EU-instellingen zijn transparanter, leggen meer verantwoording af en zijn schoner dan de 

meeste andere politieke instellingen op nationaal en regionaal niveau in Europa. Burgers 

kunnen vrijwel alle commissievergaderingen via webstreaming volgen: een vorm van 

transparantie die in de meeste parlementen van de lidstaten tot op heden niet bestaat. De 

Europese Commissie is een open bestuursorgaan, veel transparanter en toegankelijker dan 

gebruikelijk is in de meeste lidstaten. Toch staat de politiek in Brussel om diverse redenen 

verder af van de burgers in de EU. Volgens onderzoek van Eurostat was het algemene 

vertrouwen van burgers in EU-instellingen in 2014 42 %. Dit is een stijging ten opzichte van 

het jaar ervoor, maar vanuit historisch perspectief niettemin laag; in 2002 was het 59 %. In 

een meerderheid van 20 lidstaten is het vertrouwen in de nationale instellingen nu hoger. 

Slechts in een minderheid van 8 landen hebben de burgers meer vertrouwen in de EU-

instellingen dan in nationale instituties. 

De afstand tussen lokale en nationale politiek en de burgers is minder groot: de media 

berichten er meer over, burgers hebben meer persoonlijke contacten met de 

vertegenwoordigers ervan, de vraagstukken die in nationale en lokale politiek aan de orde 

komen lijken minder abstract en taal vormt doorgaans geen belemmering. Naast deze tamelijk 

structurele verschillen voelt de EU-politiek voor veel burgers echter ook verder weg vanwege 

een vermeend gebrek aan invloed van de burgers. Erger nog, de huidige Europese Unie wordt 

soms eerder gezien als een Europa van lobbyisten dan als een Europa van burgers. Er zijn in 

Brussel meer lobbyisten actief dan in Washington D.C. Onderzoek wijst uit dat er een enorm 

verschil bestaat tussen de toegang tot en invloed op besluitvormers van de EU van 

vertegenwoordigers van machtige bedrijfsbelangen enerzijds en vertegenwoordigers van 

zwakkere maatschappelijke belangen anderzijds. Om deze als zodanig ervaren afstand te 

verkleinen, wordt in dit verslag aangedrongen op een drieledige benadering: De EU-

instellingen moeten de transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit vergroten en op dit 

gebied de hoogst mogelijke normen stellen. 

Integriteit betekent de eerlijke en gelijke behandeling van de belangen van burgers 

In het Verdrag van Lissabon ligt vast dat de Unie "het beginsel van gelijkheid van haar 

burgers, die gelijke aandacht genieten van haar instellingen" eerbiedigt (artikel 9) en dat 

"iedere burger het recht [heeft] aan het democratisch bestel van de Unie deel te nemen". De 

realiteit is echter anders. De geprivilegieerde toegang van machtige lobby´s tot besluitvormers 

van de EU staat in schril contrast met de gelijke behandeling van burgerbelangen. Voor 

degenen die reeds over meer geld en macht beschikken is het gemakkelijk relatief meer 

invloed uit te oefenen. Om deze kloof te dichten moeten EU-instellingen hun integriteit 

vergroten. Integriteit betekent gelijke toegang tot en invloed op het besluitvormingsproces 

voor alle burgers. Het laten prevaleren van bijzondere belangen boven het algemeen belang is 
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het tegendeel van integriteit. Dit verslag heeft ten doel bij te dragen tot de scheiding van 

economische en politieke macht. Dit is eveneens in het belang van de overgrote meerderheid 

van de kleine en middelgrote ondernemingen in Europa. Wanneer multinationals de wet 

voorschrijven, komen kleine ondernemingen niet tot bloei. 
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Burgers zeggenschap geven via toegang tot informatie en documenten 

In artikel 10, lid 3, wordt nader uiteengezet en voorgeschreven hoe integriteit in de EU-

politiek kan worden bereikt: "De besluitvorming vindt plaats op een zo open mogelijke wijze, 

en zo dicht bij de burgers als mogelijk is". Wij zijn van mening dat transparantie moet worden 

opgevat als het tijdig openbaar maken van alle relevante informatie aan burgers, zodat 

eventuele informatiekloven tussen burgers en lobbyisten, en tussen vertegenwoordigers van 

bijzondere zakelijke belangen en vertegenwoordigers van meer algemene maatschappelijke 

belangen, worden gedicht. De tekst en geest van de verdragen vereist speciale aandacht voor 

het tijdstip waarop toegang tot informatie wordt verstrekt. Het nemen van besluiten "zo dicht 

bij de burgers als mogelijk is", betekent dat burgers de tijd moeten hebben om informatie te 

verwerken alvorens besluiten worden genomen. Ook het vraagstuk van gelijkheid tussen 

burgers heeft te maken met het juiste tijdstip. Daar besluitvorming doorgaans een voortdurend 

proces is, is het van belang om toegang tot documenten en informatie te krijgen voor de zaken 

beklonken zijn. Verschillen tussen goed ingewijde en professionele actoren enerzijds en 

burgers en zelfs leden van het Parlement anderzijds druisen in tegen de verdragen en 

ondermijnen de integriteit. Het is dan ook onaanvaardbaar dat geheime en informele 

documenten binnen een select kringetje van bevoorrechte personen circuleren. De verdragen 

schrijven een duidelijk onderscheid voor: documenten zijn ofwel openbaar of bij uitzondering 

vertrouwelijk. Dit betekent dat alles wat lobbyisten weten voor iedereen toegankelijk moet 

zijn. 

Het proces van de opstelling van EU-wetgeving staat centraal bij de vergroting van de 

transparantie in de Europese Unie. Het publiek heeft er recht op te weten wie invloed heeft 

uitgeoefend op de opstelling van wetgeving. Een belangrijk hulpmiddel om meer 

transparantie in de EU-wetgeving te bewerkstelligen is de invoering van een 

wetgevingsvoetafdruk. Deze wetgevingsvoetafdruk is bedoeld om de invloed van 

verschillende belangen op wetgeving te registreren en een inschatting te maken van een 

eventuele ongelijke invloed. Bovendien kan, hoe meer relevante informatie over 

vergaderingen en inbreng van derden direct ter beschikking worden gesteld, het evenwicht des 

te beter worden hersteld. In de voor de AFCO-commissie uitgevoerde studie van zijn sectie 

Beleidsondersteuning "Institutional and Constitutional aspects of Special Interest 

Representation" wordt invoering ervan aanbevolen. 

Verantwoordingsplicht van EU-instellingen door middel van transparantie 

Schandalen, zoals de "geld voor amendementen"-schandalen, vormden de drijfveer achter 

nieuwe regels tot waarborging van integriteit in de EU-politiek. In de verdragen is het 

volgende vastgelegd: "Bij de vervulling van hun taken steunen de instellingen, organen en 

instanties van de Unie op een open, doeltreffend en onafhankelijk Europees 

ambtenarenapparaat" (artikel 298, lid 1, VEU). Verantwoordingsplicht kan alleen tot stand 

worden gebracht door middel van bepalingen die ervoor zorgen dat instellingen, ambtsdragers 

en personeelsleden op transparante wijze verslag leggen van hun werkzaamheden.  

Hoewel veel fases van de EU-wetgeving transparanter zijn dan in de lidstaten het geval is, 

speelt een beslissende fase van de medebeslissingsprocedure zich achter gesloten deuren af. 

De toename van het aantal informele besprekingen in trialoogvorm heeft ertoe geleid dat over 
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80 % van de EU-wetgeving nu in eerste lezing overeenstemming wordt bereikt. Deze gesloten 

vergaderingen vormen een transparantieprobleem: er zijn geen notulen van deze 

vergaderingen, deelnemers en hun standpunten worden niet bekend gemaakt, terwijl geheime 

documenten soms wel in handen van lobbyisten vallen, maar niet openbaar worden gemaakt 

voor het brede publiek. Deze selectieve transparantie voor bevoorrechte actoren ondermijnt de 

integriteit van de huidige procedure, aangezien burgers niet gelijk behandeld worden. 
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Bescherming van integriteit tegen belangenconflicten door middel van onafhankelijk 

toezicht 

Om de integriteit van eigen leden en het personeel van de EU-instellingen te waarborgen, 

moeten de hoogst mogelijke normen worden vastgesteld. Deze normen moeten betrekking 

hebben op de activiteiten van de leden en het personeel binnen en buiten de EU-instellingen, 

zowel tijdens als na hun ambtsperiode bij de EU-instellingen, bijvoorbeeld door een 

"afkoelperiode" in te voeren voor degenen die een carrière nastreven in sectoren die nauw 

verwant zijn aan hun institutionele werkzaamheden. 

Neutraliteit is een belangrijk criterium voor doeltreffend toezicht op regelgeving. In het EU-

corruptiebestrijdingsverslag van 2014 wordt geconcludeerd dat onafhankelijkheid van 

corruptiebestrijdingsagentschappen een cruciale factor is voor het succesvol opereren ervan: 

"In sommige gevallen, waarin de instanties een sterk mandaat hadden, is onafhankelijk 

toegewijd leiderschap uiteindelijk de doorbraakontwikkeling gebleken waarmee zij 

corruptiezaken op hoog niveau hebben kunnen vervolgen." (blz. 41). De les die bijgevolg uit 

bestaande integriteitssystemen getrokken kan worden is dat het toezicht op regels betreffende 

leden en personeel in neutrale handen moet worden gelegd. Dergelijk onafhankelijk toezicht 

wordt nu reeds in praktijk gebracht in lidstaten als Frankrijk en Kroatië. Bovendien dienen 

mogelijke belangenconflicten eveneens te worden aangepakt bij de samenstelling van 

deskundigengroepen en de controle op de financiering van Europese politieke partijen. 

Deskundigengroepen mogen vertegenwoordigers van bijzondere belangen niet toestaan 

rechtstreeks mee te werken aan de opstelling van wetgeving die op hen betrekking heeft. Het 

Europees Parlement dient geen toezicht te houden op de financiering van de partijen waartoe 

de meerderheid van zijn leden behoort. 

Via transparantie het vertrouwen in handelsbesprekingen herstellen 

In vergelijking met de Europese politiek staan handelsbesprekingen nog verder van burgers 

af. Handelsovereenkomsten zijn vaak bindend voor de Europese Unie en dergelijke besluiten 

kunnen moeilijk gewijzigd worden wanneer politieke meerderheden of de publieke opinie 

veranderen. Vanwege de verstrekkende gevolgen van handelsovereenkomsten, is het des te 

belangrijker dat de onderhandelingen hierover aan de hoogst mogelijke normen van 

transparantie en verantwoordingsplicht voldoen. Als argument tegen transparantie in 

handelsbesprekingen wordt wel gesteld dat vertrouwelijkheid succesvolle onderhandelingen 

makkelijker maakt. Niettemin laat het voorbeeld van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), 

het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) en de 

Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) zien dat op succesvolle wijze in 

volledige openheid over internationale verdragen kan worden onderhandeld waarbij 

documenten publiekelijk toegankelijk zijn en er zelfs sprake is van openbare beraadslagingen. 

Gezien de in heel Europa toenemende onvrede over de TTIP-onderhandelingen en de 

afronding van de brede economische handelsovereenkomst, moet de Europese Unie haar 

optimale werkmethoden aanpassen teneinde de transparantie, de verantwoordingsplicht en de 

integriteit bij al haar handelsbesprekingen te verbeteren. 


