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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische 

zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en Protocol 

nr. 2 bij dit verdrag bepalingen zijn opgenomen betreffende de toepassing van de 

beginselen van subsidiariteit en evenredigheid; 

B. overwegende dat deze beginselen belangrijke instrumenten zijn voor de beleidsvorming 

ten behoeve van EU-burgers en tevens instrumenten zijn voor de beoordeling van de 

financiële gevolgen van wetgeving; 

1. is verheugd over het feit dat de Commissie een openbare raadpleging is gestart over de 

herziening van de richtsnoeren voor effectbeoordeling en over de richtsnoeren voor de 

raadpleging van belanghebbenden1; wijst erop dat de raadpleging door de Commissie is 

gestart naar aanleiding van het verzoek om verbetering van de communicatie met het 

maatschappelijk middenveld, dat het Parlement formuleerde in zijn resolutie van 

14 september 2011 over betere wetgeving, subsidiariteit en proportionaliteit en slimme 

regelgeving2; 

2. neemt kennis van de nieuwe beleidsdoelstellingen van de Commissie inzake initiatieven 

en voorstellen voor EU-wetgeving, en met name: zo laag mogelijke kosten, voordelen 

voor burgers, ondernemingen en werknemers en vermindering van onnodige regeldruk; 

3. wijst erop dat evaluatie van het subsidiariteits- en het proportionaliteitsbeginsel een 

belangrijke bouwsteen vormt van de EU-besluitvorming; verzoekt de Commissie ernaar te 

streven dat de meerwaarde, het nut en de noodzaak van EU-maatregelen grondig worden 

beoordeeld; 

4. merkt op dat bij de voorbereiding van de EU-begroting door de begrotingsautoriteiten 

gebruik zal worden gemaakt van een grondige evaluatie van de resultaten die het door de 

Commissie voorgestane beleid heeft opgeleverd; 

5. is van mening dat moet worden gecontroleerd of en bewaakt dat de programma's in het 

meerjarig financieel kader voldoen aan het subsidiariteitsbeginsel, in die zin dat zij een 

aantoonbare meerwaarde hebben voor de begunstigde lidstaten; 

6. vindt het zorgwekkend dat EU-begrotingsmiddelen in sommige gevallen worden besteed 

aan projecten die onvoldoende resultaat opleveren; verzoekt de Commissie daarom de 

invoering te overwegen van evaluaties ter plaatse bij projecten die op lokaal niveau grote 

financiële gevolgen hebben; 

7. herhaalt het verzoek dat het in eerdergenoemde resolutie van 14 september 2011 heeft 

gedaan om, in aanvulling op de effectbeoordelingen die worden uitgevoerd door de 

Commissie – waarvan de hervorming momenteel wordt besproken – in verband met 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/budget/explained/management/managt_who/who_en.cfm 
2 PB C 51 E van 22.2.2013, blz. 87; http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/index_nl.htm 
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voorgestelde wetgeving, ook nationale effectbeoordelingen uit te voeren; verwacht dat de 

onlangs in het leven geroepen afdelingen Effectbeoordeling van het Parlement een nuttige 

bijdrage kunnen leveren aan hetgeen de Commissie al doet; 

8. verzoekt de Commissie om de Rekenkamer in overweging te geven daar waar dat passend 

is in haar speciale verslagen over gedeeld beheer1 een subsidiariteitstoetsing en een 

evenredigheidstoetsing met betrekking tot EU-instrumenten op te nemen; 

9. verzoekt de Commissie om, in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel en het 

subsidiariteitsbeginsel, de aanvraagprocedure voor EU-middelen te vereenvoudigen, om 

ervoor te zorgen dat deze procedure resultaatgerichter en doeltreffender wordt; 

10. herinnert de Commissie eraan dat het Parlement tot taak heeft de tenuitvoerlegging van de 

EU-begroting te controleren en de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van 

de begroting; wijst erop dat controle door het parlement een kostendimensie heeft, en dat 

daarbij gekeken moet worden naar manieren om opgetreden onregelmatigheden te 

verhelpen en fouten te voorkomen; 

11. verwacht van de Commissie dat zij synergieën zal ontwikkelen tussen de begroting van de 

EU en de nationale en subnationale begrotingen en dat zij zal toetsen of deze voldoen aan 

het subsidiariteitsbeginsel. 

                                                 
 



 

AD\1060745NL.doc 5/5 PE549.234v02-00 

 NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 5.5.2015    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

20 

0 

0 

Bij de eindstemming aanwezige leden Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Martina 

Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Verónica Lope 

Fontagné, Fulvio Martusciello, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia 

Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Tomáš Zdechovský 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Monika Hohlmeier, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin 

 


