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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit van essentieel belang 

zijn en elkaar aanvullen om goed bestuur in de EU-instellingen te bevorderen en voor 

meer openheid te zorgen ten aanzien van de werking van de EU en haar 

besluitvormingsproces; 

B. overwegende dat het vertrouwen van de burgers in de EU-instellingen van fundamenteel 

belang is voor de democratie, goed bestuur en doeltreffende beleidsvorming; 

C. overwegende dat leemten in de verantwoordingsplicht binnen de EU moeten worden 

weggewerkt en dat werk moet worden gemaakt van toezichtmethoden die meer op 

samenwerking zijn gestoeld en waarbij democratisch toezicht, controles en 

auditactiviteiten worden gecombineerd, alsook meer transparantie wordt betracht; 

D. overwegende dat corruptie grote financiële gevolgen heeft en een ernstige bedreiging 

vormt voor de democratie, de rechtsstatelijkheid en overheidsinvesteringen; 

E. overwegende dat transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit als leidende principes 

moeten gelden voor de cultuur binnen de Europese instellingen; 

1. roept op tot een algehele verbetering van de preventie en bestrijding van corruptie in de 

overheidssector, en in het bijzonder binnen de EU-instellingen, door een holistische 

benadering, te beginnen bij betere toegankelijkheid van documenten voor het publiek en 

striktere regels voor belangenconflicten, ondersteuning van onderzoeksjournalisten en 

corruptiewaakhonden, invoering of versterking van transparantieregisters en 

beschikbaarstelling van voldoende middelen voor wetshandhavingsmaatregelen, alsook 

door verbeterde samenwerking tussen de lidstaten en betrokken derde landen; 

2. vraagt alle EU-instellingen hun procedures en vaste praktijken ter bescherming van de 

financiële belangen van de Unie te verstevigen en actief mee te werken aan een 

resultaatgerichte kwijtingsprocedure; 

3. onderstreept dat de integriteit moet worden vergroot en het ethische kader moet worden 

versterkt door beter invulling te geven aan gedragscodes en ethische beginselen, om zo 

een gedeelde, effectieve cultuur van integriteit voor alle instellingen en agentschappen van 

de EU te versterken; 

4. pleit voor de oprichting van een onafhankelijke structuur die moet toezien op de 

toepassing van verschillende gedragscodes en de bescherming van klokkenluiders, in 

overeenstemming met de hoogst mogelijke ethische beroepsnormen, in het kader van een 

verbetering van het verantwoordingskader voor de overheidssector en van de prestaties 

van de overheid dankzij betere bestuursbeginselen en -structuren op alle niveaus; 

5. betreurt dat de Raad nog steeds geen gedragscode heeft aangenomen; is van mening dat 

alle EU-instellingen het eens dienen te worden over een gemeenschappelijke gedragscode, 
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die onmisbaar is voor de transparantie, de verantwoordelijkheid en de integriteit van deze 

instellingen; roept die EU-instellingen en -organen die nog geen gedragscode hebben 

dringend op om zo spoedig mogelijk alsnog een dergelijk document op te stellen; 

6. vraagt die EU-instellingen die een gedragscode hebben ingevoerd, waaronder het 

Parlement, de maatregelen ter uitvoering daarvan, zoals verificaties van de opgaven van 

financiële belangen, aan te scherpen; 

7. verlangt dat alle EU-instellingen invulling geven aan artikel 16 van het statuut van de 

ambtenaren, door elk jaar bekend te maken welke hogere EU-ambtenaren de dienst bij de 

EU hebben verlaten en een lijst van belangenconflicten te publiceren; vraagt dat de eerder 

genoemde onafhankelijke structuur beoordelingen verricht van de verenigbaarheid van de 

uitoefening van een nieuwe functie na de uitdiensttreding bij de EU of de situatie waarin 

ambtenaren en voormalige leden van het Europees Parlement van de overheidssector naar 

de privésector trekken (het "draaideurprobleem") en van mogelijke belangenconflicten, en 

dat zij duidelijke afkoelingsperiodes vaststelt, die ten minste de uitkeringsduur van 

overgangstoelages bestrijken, en gedurende welke ambtenaren en EP-leden zich integer en 

discreet moeten opstellen en zich aan bepaalde voorwaarden moeten houden als zij een 

nieuwe functie op zich nemen; vraagt dat de eerder genoemde structuur wordt 

samengesteld uit onafhankelijke, buiten de instelling aan te trekken experts, zodat zij de 

taak waarmee zij is belast in alle onafhankelijkheid kan uitvoeren;  

8. herinnert aan het algemene principe dat eenieder voor onschuldig wordt gehouden totdat 

zijn schuld in rechte vast is komen te staan; 

9. spoort de EU-instellingen en -organen aan het beleid inzake belangenconflicten meer 

onder de aandacht van hun ambtenaren te brengen, naast de lopende 

bewustmakingsactiviteiten en aanwijzing van integriteit en transparantie als verplicht te 

bespreken onderwerpen in aanwervingsprocedures en beoordelingsgesprekken; is van 

mening dat bij regelgeving inzake belangenconflicten onderscheid moet worden gemaakt 

tussen gekozen volksvertegenwoordigers en aangestelde ambtenaren; is van mening dat 

ook in de lidstaten dergelijke maatregelen nodig zijn ten aanzien van functionarissen en 

ambtenaren die bij het beheer en de controle van Europese subsidiegelden betrokken zijn; 

roept de Europese Commissie op een dienovereenkomstig ontwerp voor een 

rechtsgrondslag voor te leggen; 

10. is ingenomen met het besluit van de Commissie om de transparantie te verhogen door haar 

systeem van deskundigengroepen te verbeteren, in het bijzonder wat de procedure voor de 

selectie van deskundigen betreft, aan de hand van een nieuw, nog te ontwikkelen beleid 

inzake belangenconflicten voor deskundigen die op persoonlijke titel worden benoemd, 

waarmee het Parlement in staat wordt gesteld om rechtstreekse controle uit te oefenen op 

dergelijke benoemingen; neemt nota van de verplichting om deskundigen indien nodig te 

registeren in het transparantieregister; vraagt de Commissie echter dringend om, wanneer 

zij wijzigingen aanbrengt in de huidige horizontale regels inzake deskundigengroepen, 

met als doel om tot een meer systematische en transparante benadering te komen, zowel 

de aanbevelingen van de Europese Ombudsman omtrent de samenstelling van de 

deskundigengroepen ter harte te nemen als de bevindingen van de studie "Samenstelling 

van de deskundigengroepen van de Commissie en stand van zaken van het register van 

deskundigengroepen"; verlangt dat de Commissie een dialoog met het Parlement aangaat 

voordat deze regels formeel worden vastgesteld, vooral met het oog op het komende 
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verslag van de Commissie begrotingscontrole en de Commissie juridische zaken over deze 

kwestie; spoort de Europese agentschappen aan om zich op hervormingen in diezelfde zin 

te beraden; 

11. is van mening dat verdere stappen moeten worden ondernomen om ethische kwesties met 

betrekking tot de politieke rol van lobby's, hun praktijken en hun invloed aan te pakken en 

om maatregelen te stimuleren om de integriteit te vrijwaren, om zo de transparantie van 

lobbyactiviteiten te vergroten; stelt voor een gemeenschappelijk reglement voor alle EU-

instellingen uit te vaardigen, waarin de modaliteiten en voorwaarden worden vastgelegd 

voor het verrichten van lobbyactiviteiten binnen de instellingen; 

12. is van mening dat de transparantie moet worden verhoogd door een wetgevende 

voetafdruk te creëren voor lobbyen in de EU; dringt aan op het indienen van een voorstel 

om het mogelijk te maken dat alle documenten die de respectieve stappen in het 

wetgevingsproces bestrijken, openbaar worden gemaakt, en waarin wordt aangegeven dat 

vóór het einde van het jaar 2015 definitief de overstap moet zijn gemaakt van een 

vrijwillig naar een verplicht EU-register voor alle lobbyactiviteiten voor elk van de 

EU-instellingen; 

13. roept de Raad op zich aan te sluiten bij het EU-transparantieregister; 

14. is in dit verband van mening dat een verplicht EU-register duidelijke bepalingen dient te 

omvatten inzake het soort informatie dat moet worden geregistreerd, dat wil zeggen, 

nauwkeurige en regelmatig bijgewerkte informatie over de aard van de lobby- of 

wettelijke activiteiten, naast gedetailleerde gegevens van contactpersonen en input voor de 

wetgeving en de beleidsvorming van de EU;  is van mening dat onder toezicht van het 

Parlement een reeks sancties op misbruik moet worden uitgewerkt; vraagt de Commissie 

om zonder verder uitstel met voorstellen te komen voor een verplicht register; 

15. vraagt alle EU-instellingen die dit nog niet hebben gedaan om spoedig interne regels voor 

klokkenluiders vast te stellen en een gemeenschappelijke benadering van hun 

verplichtingen te gaan hanteren, met bijzondere aandacht voor de bescherming van 

klokkenluiders; vraagt in het kader van de richtlijn inzake de bescherming van 

bedrijfsgeheimen om speciale aandacht voor de bescherming van klokkenluiders; verzoekt 

de Commissie werk te maken van wetgeving met betrekking tot een minimaal 

beschermingsniveau voor klokkenluiders in de EU; verzoekt de instellingen het statuut 

van de ambtenaren zodanig te wijzigen dat het niet alleen ambtenaren formeel verplicht 

tot het melden van onregelmatigheden van welke vorm dan ook, maar ook adequate 

bescherming biedt aan klokkenluiders; vraagt de instellingen om onverwijld invulling te 

geven aan artikel 22, onder c), van het statuut van de ambtenaren; 

16. verzoekt de EU-instellingen en -organen om de maatregelen ten aanzien van discretie en 

uitsluiting met betrekking tot openbare aanbestedingen strikt toe te passen, waarbij telkens 

een grondig achtergrondonderzoek dient te worden verricht, en om de uitsluitingscriteria 

toe te passen voor het weren van ondernemingen in het geval van belangenconflicten, 

aangezien dit van essentieel belang is om de financiële belangen van de EU te 

beschermen; 

17. is van mening dat de kwijtingsprocedure een belangrijk instrument van democratische 

verantwoordingsplicht ten opzichte van de burgers van de Unie vormt; herinnert aan de 
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problemen die tot nu toe telkens weer opdoken in de kwijtingsprocedures en die 

veroorzaakt werden door een gebrek aan medewerking van de Raad; wijst er nadrukkelijk 

op dat een effectieve uitvoering van de begrotingscontrole en de democratische 

verantwoordingsplicht van de betrokken instelling de medewerking van het Parlement en 

de Raad vereisen; 

18. stelt met nadruk dat de Raad net als de andere instellingen verantwoordingsplichtig en 

transparant moet zijn; 

19. stelt dat de jaarverslagen van de EU-instellingen een belangrijke rol zouden kunnen 

vervullen bij de normnaleving op de punten van transparantie, verantwoordingsplicht en 

integriteit; vraagt de EU-instellingen standaard een hoofdstuk van hun jaarverslag aan 

deze punten te wijden; 

20. is van mening dat het eerste tweejaarlijkse corruptiebestrijdingsverslag van de Commissie 

een veelbelovende poging is om meer inzicht te krijgen in corruptie in al haar dimensies, 

om doeltreffende manieren te ontwikkelen om het probleem aan te pakken en om het pad 

te effenen voor meer verantwoordelijkheid van de overheid tegenover de burgers van de 

EU; bevestigt in dit verband nogmaals het belang van het nultolerantiebeleid van de EU 

inzake fraude, corruptie en collusie; vindt het niettemin betreurenswaardig dat in het 

verslag geen enkele aandacht wordt besteed aan het anti-corruptiebeleid van de 

EU-instellingen zelf; 

21. merkt op dat corruptie een erg complex fenomeen met meerdere facetten is dat de 

democratie en de rechtsstatelijkheid ondermijnt en de economie, de geloofwaardigheid en 

de reputatie van de EU hindert en schaadt (in het bijzonder via verhullingspraktijken en 

druk om af te wijken van de oorspronkelijke beleidsdoelstellingen of om op een bepaalde 

manier te handelen); 

22. vraagt de Commissie om, op zijn laatst in haar tweede corruptiebestrijdingsverslag, meer 

analyses te verrichten van het klimaat waarbinnen beleid wordt uitgevoerd, zowel in de 

EU-instellingen als in de lidstaten, om inherente kritieke factoren, kwetsbare domeinen en 

risicofactoren die tot corruptie kunnen leiden te identificeren; 

23. verlangt dat de Commissie in dit opzicht bijzondere aandacht schenkt aan vermijding van 

belangenconflicten en corruptiepraktijken bij gedecentraliseerde agentschappen, die 

immers bijzonder kwetsbaar zijn doordat dat zij bij het publiek relatief onbekend zijn en 

ook nog verspreid over de gehele EU zijn gevestigd; 

24. herhaalt zijn verzoek1 aan de Commissie om aan het Parlement en de Raad om de twee 

jaar verslag uit te brengen over de invulling die de EU-instellingen aan hun interne 

anti-corruptiebeleid geven en ziet ernaar uit om begin 2016 het tweede verslag te lezen; 

verzoekt de Commissie een hoofdstuk toe te voegen over de prestaties van de EU-

instellingen op het gebied van corruptiebestrijding en is voorts van mening dat alle 

toekomstige corruptiebestrijdingsverslagen van de Commissie ook betrekking moeten 

hebben op alle EU-instellingen; 

                                                 
1  Resolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2015 over het jaarverslag 2013 over de bescherming van 

de financiële belangen van de Europese Unie (Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0062). 
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25. is van mening dat het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) in belangrijke 

mate bijdraagt tot de bestrijding van corruptie en acht het dan ook van het grootste belang 

dat deze instelling effectief en onafhankelijk te werk kan gaan; beveelt aan om het Comité 

van toezicht van OLAF in overeenstemming met de OLAF-verordening niet alleen 

toegang te geven tot de informatie die nodig is voor een goede uitvoering van haar 

mandaat om toezicht te houden op de activiteiten van OLAF, maar ook van budgettaire 

onafhankelijkheid te verzekeren; 

26. verzoekt de EU om zo spoedig mogelijk het lidmaatschap aan te vragen van de Groep van 

Staten tegen Corruptie (GRECO) van de Raad van Europa, en het Parlement voortdurend 

op de hoogte te houden van de stand van zaken met betrekking tot dit toetredingsverzoek; 

27. vraagt de Commissie om zonder uitstel te voldoen aan haar rapportageverplichtingen uit 

hoofde van het VN-Verdrag tegen corruptie; 

28. pleit voor een versterkte samenwerking tussen de lidstaten met het oog op de uitwisseling 

van kennis en goede praktijken, het versterken van internationale overeenkomsten inzake 

justitiële en politiële samenwerking en het samenbrengen van de EU, de Verenigde 

Naties, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Raad van 

Europa om gecoördineerde maatregelen ter bestrijding van corruptie te formuleren; 

29. erkent de belangrijke rol die Europol en Eurojust spelen bij het tegengaan van 

georganiseerde misdaad, waaronder corruptie; meent dat deze agentschappen extra 

bevoegdheden moeten krijgen om op dit gebied te kunnen optreden, met name als het gaat 

om transnationale situaties; beveelt aan het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) een 

mandaat te geven dat georganiseerde misdaad bestrijkt, inclusief corruptiebestrijding; 

wijst erop dat de taken en verantwoordelijkheden van het EPPO verder moeten worden 

verduidelijkt om eventuele overlap met de werkzaamheden van nationale autoriteiten te 

vermijden; 
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