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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 de schaarste aan middelen door het moeilijke economische en financiële 

klimaat steeds nijpender wordt; overwegende dat de Unie-instellingen en de lidstaten 

daarom volledig moeten samenwerken om het potentieel van het Verdrag van Lissabon 

maximaal te benutten waar het gaat om de uitvoering en daadwerkelijke bescherming van 

de begroting van de Europese Unie; 

B. overwegende dat de EU-begroting voor de lidstaten een waardevolle financieringsbron is 

gebleven en in sommige gevallen de voornaamste bron voor openbare investeringen, met 

nadruk op groei, banen en concurrentiekracht; 

C. overwegende dat alle EU-instellingen transparant moeten zijn en dat zij ten volle 

verantwoording verschuldigd zijn aan de burgers van de Unie voor de hun toevertrouwde 

middelen; 

D. overwegende dat het Verdrag van Lissabon het wettelijk kader herformuleert waarbinnen 

de Rekenkamer de openbare verantwoordingsplicht bevordert en het Parlement en de 

Raad bijstaat bij het toezicht op de uitvoering van de EU-begroting, waarmee zij aan de 

bescherming van de financiële belangen van de burgers bijdraagt; 

E. overwegende dat artikel 318 van het Verdrag van Lissabon voorziet in een aanvullende 

dialoog tussen Parlement en Commissie, waarmee een cultuur van prestatiegerichtheid 

moet worden gestimuleerd bij de uitvoering van de EU-begroting; 

F. overwegende dat artikel 166, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van elke 

EU-instelling verlangt alles in het werk te stellen om gevolg te geven aan de opmerkingen 

waarvan de kwijtingsbesluiten van het Parlement vergezeld gaan; 

EU-begroting - Artikel 318 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie 

1. is ervan doordrongen dat gezien de taakuitbreiding voor de Unie, de jaarlijkse controle 

door het Parlement op de Commissie en de andere instellingen en organen bij de 

uitvoering van de EU-begrotingskredieten voor de belastingbetaler in de Unie steeds meer 

aan belang wint; 

2. beschouwt het als essentieel dat de begrotingsdiscipline in acht wordt genomen en de 

beschikbare EU-gelden efficiënter en doelmatiger worden aangewend; merkt op dat de 

bestaande structuurfondsen doelmatiger en transparanter moeten worden aangewend ter 

stimulering van concurrentiekracht en sociale cohesie, met streng toezicht op een 

deugdelijke uitvoering; 

3. onderstreept dat de Commissie in het bij het Parlement en de Raad in te dienen 

evaluatieverslag bedoeld in artikel 318 VWEU over het presteren van de Unie, verslag 

moet uitbrengen van de bereikte resultaten, met sterke aandacht voor prestaties aan de 
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hand van een precieze analyse van de economie en de efficiëntie en effectiviteit van de 

met aanwending van EU-gelden bereikte resultaten, en een analyse van de 

verwezenlijking van de in de verdragen vastgelegde doelstellingen en beleidslijnen; 

4. wijst erop dat het in artikel 318 VWEU bedoelde evaluatieverslag ondanks enige 

verbetering nog weinig nuttigs bijdraagt aan de documentatie waarover het Parlement in 

zijn hoedanigheid van kwijtingsautoriteit moet beschikken als het de Commissie kwijting 

verleent (artikel 319 VWEU); vraagt de Commissie om in haar jaarlijkse evaluatieverslag 

duidelijke en kwantificeerbare prestatie-indicatoren te formuleren en te benoemen; 

Kwijting voor de Raad 

5. is ontstemd over het feit dat de Raad zich sinds 2009 als enige niet onderwerpt aan de 

praktijk van de door het Europees Parlement verleende begrotingskwijting, door met name 

te weigeren de nodige informatie te verstrekken, op schriftelijke vragen te antwoorden en 

de hoorzittingen en debatten over de uitvoering van zijn begroting bij te wonen; 

onderstreept dat, nadat er jarenlang geen kwijting is verleend aan de Raad, deze instelling 

nog steeds niet de nodige maatregelen heeft getroffen om te voldoen aan de vereisten van 

transparantie en verantwoordingsplicht tegenover het Parlement -de enige democratisch en 

rechtstreeks gekozen Europese instelling en de enige instelling met een mandaat voor het 

verlenen van kwijting voor de hele Europese begroting- en daarmee de legitimiteit en 

wettigheid van de verantwoordelijkheden van het Parlement ondergraaft; 

6. herinnert er in dit verband aan dat het Parlement de enige rechtstreeks door de burgers 

gekozen instelling is en stelt dat een effectief toezicht op de uitvoering van de 

Uniebegroting samenwerking vereist tussen Parlement, Europese Raad en Raad, met het 

oog op grotere transparantie van het financieel beheer en betere democratische 

verantwoording tegenover de belastingbetalers in de EU; 

7. meent dat het hardnekkige gebrek aan samenwerking door de Raad het Parlement belet 

om met kennis van zaken een kwijtingsbesluit te nemen hetgeen bij de burgers een 

blijvende slechte indruk nalaat omtrent de geloofwaardigheid van de EU-instellingen en 

de transparantie rond de aanwending van EU-gelden; meent dat dit gebrek aan 

samenwerking ook een nadelige invloed heeft op de werking van de instellingen en de 

door de verdragen voorgeschreven procedure voor politieke toetsing van het 

begrotingsbeheer in diskrediet brengt; 

8. betreurt het dat niet alle EU-instellingen van de Unie dezelfde normen hanteren waar het 

gaat om transparantie en meent dat de Raad in dit opzicht voor verbetering moet zorgen; is 

ervan overtuigd dat het Parlement en de Raad als medewetgevers dezelfde 

transparantienormen moeten hanteren; 

Rekenkamer 

9. onderkent de cruciale rol van de Rekenkamer, de enige Europese openbare auditautoriteit, 

waar het gaat om betere en verstandiger besteding van Europese gelden; herinnert eraan 

dat de Rekenkamer afgezien van haar belangrijke taak om te informeren over de 

betrouwbaarheid van de boeken en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 

transacties, bij uitstek in de positie verkeert om het Parlement te voorzien van de 

informatie die het nodig heeft om zijn taak en mandaat van democratisch toezicht op de 
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Europese begroting te vervullen en informatie te verstrekken omtrent de met EU-

beleidsmaatregelen te bereiken resultaten, met het oog op grotere doelmatigheid van de 

door de Unie gefinancierde activiteiten; 

10. acht het daarom raadzaam de Europese Rekenkamer te versterken; rekent erop dat de 

Rekenkamer onafhankelijkheid, integriteit, onpartijdigheid en professionalisme blijft 

betrachten, en nauwe werkrelaties met belanghebbende partijen zal opbouwen; 

11. is van mening dat overeenkomstig artikel 287, lid 3, VWEU een nauwere samenwerking 

moet worden nagestreefd tussen de Rekenkamer en de nationale rekenkamers, met name 

in verband met de uitvoering van de kosten-baten-auditverslagen op de verschillende 

beleidsonderdelen en programma's van de EU en met de controle van regelingen van 

gedeeld-beheer; verwacht concrete resultaten bij de bekendmaking van het jaarlijks 

werkprogramma van de Rekenkamer; 

12. benadrukt dat de samenstelling van de Rekenkamer en de benoemingsprocedure voor de 

leden zijn geregeld in de artikelen 285 en 286 VWEU; is van mening dat het Parlement en 

de Raad bij de benoeming van leden van de Rekenkamer evenveel zeggenschap moeten 

hebben, met het oog op de democratische legitimering, transparantie en de absolute 

onafhankelijkheid van die leden; vraagt de Raad om besluiten die het Parlement na het 

horen van de leden van de Rekenkamer neemt, te respecteren. 

13. betreurt dat momenteel minder dan 20 % van de leden van de Rekenkamer vrouw is; 

verzoekt de lidstaten de benoemingen bij de Rekenkamer te coördineren om toe te zien op 

een gelijk aantal vrouwen en mannen onder haar leden; 

Europees openbaar ministerie 

14. herinnert eraan dat artikel 86 VWEU voorziet in de mogelijkheid om een Europees 

openbaar ministerie in te stellen teneinde strafbare feiten te bestrijden die de financiële 

belangen van de Unie schaden; wijst er tevens op dat het Europees openbaar ministerie 

dergelijke strafbare feiten, alsook daders ervan en medeplichtigen eraan, kan vervolgen, 

en over de bevoegdheid beschikt om een strafvervolging voor de nationale rechterlijke 

instantie te brengen; wijst erop dat het Parlement reeds in april 2015 zijn advies over het 

voorstel voor een verordening inzake het Europees openbaar ministerie heeft ingediend, 

en dringt er bij de Raad op aan om, met inachtneming van het door het Parlement 

ingenomen standpunt, deze verordening zo snel mogelijk goed te keuren, zodat de EU 

doelmatiger kan optreden bij de bescherming van haar financiële belangen. 
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