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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat waar de middelen schaars zijn het des te meer geboden is om 

begrotingsdiscipline te betrachten en efficiënt en effectief met de gelden om te gaan; 

B. overwegende dat de voornaamste doelstelling van de ontwerpbegroting 2017 moet zijn 

te zorgen dat de Uniebegroting van de nodige middelen wordt voorzien, zodat een 

grotere bijdrage voor werkgelegenheid, groei, investeringen en solidariteit ook kan 

worden waargemaakt, en op blijvende uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen en de 

daaruit voortvloeiende gevolgen zoals uitblijvend economisch herstel en toenemende 

ongelijkheid, immigratie, humanitaire hulp en veiligheid kan worden gereageerd; 

C. roept op tot een grondige bezinning over belastingheffing op het niveau van de Unie en 

pleit voor de invoering van een of meerdere nieuwe en werkelijk eigen middelen voor 

de financiering van de prioriteiten van de Unie (investeringsprojecten, Horizon 2020 

enz.). 

D. overwegende dat de dialoog tussen het Parlement en de Commissie als bedoeld in 

artikel 318 VWEU een prestatiegerichte cultuur binnen de Commissie, waartoe ook 

grotere transparantie en meer verantwoordingsplicht behoren, dient te bevorderen; 

Programmaverklaring voor operationele uitgaven bij de begroting 2017 

1. herinnert aan zijn resolutie van 3 juli 2013 over het geïntegreerd internecontrolekader1 

waarin het Parlement te kennen gaf de opvatting van de Rekenkamer te delen dat het 

niet zinvol is prestaties te willen meten zonder eerst de begroting op basis van prestatie-

indicatoren te hebben opgesteld2, en om een prestatiegebaseerd begrotingsmodel vroeg 

waarbij elke begrotingslijn vergezeld gaat van aan prestatie-indicatoren te meten 

doelstellingen en resultaten; 

2. verwelkomt de programmaverklaringen voor de operationele uitgaven die bij de 

ontwerpbegroting 2017 zijn gevoegd, waarmee voor een deel tegemoet wordt gekomen 

aan het verzoek van het Parlement omtrent doelstellingen, resultaten en indicatoren; 

merkt op dat deze verklaringen de gebruikelijke methode van Activity Based Budgeting 

met enkele prestatiegegevens aanvullen; 

3. houdt eraan vast dat het Parlement, als onderdeel van de begrotingsautoriteit, het recht 

heeft zijn standpunt kenbaar te maken over die doelstellingen en indicatoren en over de 

verenigbaarheid ervan met de in de Verdragen genoemde EU-prioriteiten en met de 

strategische documenten zoals de Europa 2020-strategie, en alvorens de begroting goed 

te keuren de Europese meerwaarde van elke begrotingslijn dient te toetsen; 

4. houdt staande dat het voor de vereenvoudiging van de interne beheersinstrumenten bij 

                                                 
1  PB C 75 van 26.2.2016, blz. 100. 
2  Bijdrage van Kersti Kaljulaid op de door CONT op 22 april 2013 gehouden hoorzitting over het 

geïntegreerd internecontrolekader. 
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de Commissie nodig is dat de directeuren-generaal bij de Commissie bij de vaststelling 

van hun beheersplannen en hun jaarlijkse werkverslagen vasthouden aan de politieke 

doelstellingen en indicatoren zoals in de programmaverklaringen voor de operationele 

uitgaven vermeld, en dat de Commissie haar evaluatieverslag bedoeld in artikel 318 

VWEU hierop baseert; 

5. betuigt zijn zorg over de betalingsachterstand (RAL) die nog steeds uiterst hoge 

waarden laat zien en die indruist tegen de geest van de Verdragen die een evenwichtige 

begroting verlangen; vraagt de Commissie en de lidstaten rigoureus de prioriteiten te 

kiezen die moeten worden gefinancierd en de projecten die geen duidelijke meerwaarde 

uitwijzen, op te geven; 

Tussentijdse herziening 

6. is van mening dat de tussentijdse herziening van het MFK, die tegen eind 2016 door de 

Commissie zal worden gepresenteerd, de eerste en beste gelegenheid is voor een 

structurele aanpak van een aantal ernstige crises en van het hoge RAL-niveau, aandacht 

voor nieuwe politieke ontwikkelingen die ten tijde van de vaststelling van het MFK niet 

waren voorzien, en beoordeling en toetsing van de doelmatigheid van de reeds 

gefinancierde programma's; vraagt de Commissie om geschikte oplossingen te zoeken 

voor de volgende kwesties: (i) (i) aanpassing van sectorale beleidsvelden die door de 

EU worden gefinancierd; (ii) (ii) wezenlijke vorderingen met de vereenvoudiging van 

zowel materiële als procedurele kwesties rond het gebruik van de Uniebegroting; (iii) 

(iii) waarborgen dat financiële instrumenten (FI's) terdege zijn gericht op de beste 

resultaten; verzoekt de Commissie met klem een voorstel te doen voor een zodanige 

herziening van de MFK-verordening dat aan alle resulterende respectieve budgettaire 

consequenties zoals de RAL tegemoet wordt gekomen; 

7. verzoekt de Commissie het Europees Parlement tijdig voor de tussentijdse herziening 

van het meerjarig financieel kader (MFK) voorstellen voor te leggen over de wijze 

waarop politieke langetermijndoelstellingen als de Europa 2020-strategie te verenigen is 

met het toekomstige MFK van na 2020; 

Financiële correcties en terugvorderingen 

8. wijst erop dat het totale bedrag aan financiële correcties en terugvorderingen die de 

Commissie oplegt aan lidstaten die nalaten goede systemen toe te passen, in 2015 circa 

3 499 miljoen EUR bedroeg, wat minder is dan in 2014 (4 728 miljoen EUR); verzoekt 

de Commissie duidelijk aan te geven welke in 2015 teruggevorderde bedragen in de 

rekeningen van de Unie als ontvangsten zijn geboekt of zijn gecompenseerd, met 

vermelding van de begrotingslijn waartoe zij behoorden, en welke gevolgen de in 2016 

besliste financiële correcties en terugvorderingen kunnen hebben voor de 

betalingsbehoeften voor de begroting 2017; 

9. vraagt de Commissie en de lidstaten dringend voor meer transparantie met betrekking 

tot terugvorderingen te zorgen, in het bijzonder ten aanzien van het jaar waarin de 

betaling is verricht, het jaar waarin de desbetreffende fout is vastgesteld en het jaar 

waarin de terugvorderingen of financiële correcties in de toelichting bij de rekeningen 

zijn bekendgemaakt; 
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Sectoraal beleid 

10. ziet de sectorale beleidsaanpassing nog vóór de tussentijdse herziening als eerste stap 

naar een werkelijke hervorming van het MFK na 2020 volgens nieuwe regels en 

principes die recht doen aan de verwachte behoeften en prioriteiten voor het derde 

decennium van de 21e eeuw; vraagt de Commissie om de Uniebegroting aan te passen 

in de zin van een sterkere concentratie op de elementaire EU-prioriteiten zoals 

geactualiseerd, waaronder ook de synergiën daartussen; 

11. herinnert eraan dat "maatschappelijke uitdaging 6" in het Horizon 2020-programma 

(Europa in een veranderende wereld – inclusieve, innovatieve en reflexieve 

samenlevingen), met name wat betreft mens- en sociale wetenschappen, door het 

Parlement werd geïntroduceerd tijdens de uitwerking van Horizon 2020 en als prioriteit 

werd bestempeld; herinnert eraan dat dit onderdeel belangrijk is voor de gebieden 

waarop de Unie in het bijzonder het hoofd moet bieden aan problemen zoals de strijd 

tegen de werkloosheid, armoede, radicalisering, terrorisme, de begeleiding van 

migranten, economisch en monetair bestuur en de strijd tegen ongelijkheid; is daarom 

bang dat tijdens de tenuitvoerleggingsfase van het programma, mens- en sociale 

wetenschappen niet langer bovenaan de lijst met prioriteiten zullen staan door het 

wegvallen van het specifieke leiderschap en door een verlaging van de 

vastleggingskredieten met 40 %, terwijl de algemene begroting van Horizon 2020 in het 

kader van het MFK 2014-2020 is verhoogd; 

12. onderstreept dat het slagingspercentage van de eerste 100 oproepen van Horizon 2020 

14 % bedraagt (tegenover 20 % van het gehele FP7). Slechts 20 % van het voor kmo's 

bestemde budget werd toegewezen (5 % bijdrage uit het kmo-instrument), 38 % van de 

geslaagde kandidaten waren nieuwkomers en zeer weinigen gaan van de eerste fase naar 

de tweede door. Dat voert tot de conclusie dat de tweede en de derde fase, die vragen 

om een haalbaarheidsstudie naar echte innovatie en verdere commercialisering, aan 

potentieel verliezen. Daarnaast moet de rol van kmo's worden verstevigd. 

13. bovendien liggen de landen in Oost- en Centraal-Europa in slagingspercentage en 

financieringsaandeel ver achter op de westelijke en noordelijke lidstaten; dringt aan op 

meer technische hulp waar deze nodig is en delen van goede praktijken; vereenvoudigde 

en begrijpelijke synergie tussen Horizon 2020 en ESIF/EFSI is eveneens raadzaam; 

14. herinnert eraan dat de Uniebegroting als belangrijke versneller moet werken voor 

middellange- en lange-termijninvesteringsactiviteiten, ook bij het tegengaan van 

toenemende ongelijkheid en volledig nieuwe sociale problemen; merkt op dat de 

Uniebegroting krachtiger steun zou kunnen bieden aan investeringen op gebieden die de 

Unie meer cohesie kunnen geven en minder kwetsbaar maken voor externe schokken, 

zoals projecten rond energie, mobiliteit, IT en O&O, waaraan eveneens sociale aspecten 

en implicaties verbonden zijn die efficiënt moeten worden geaccentueerd; 

15. verzoekt de begrotingsautoriteiten de inspanningen van de Unie ter voorkoming en 

bestrijding van fraude, corruptie en andere illegale activiteiten die de financiële 

belangen van de Unie schaden, te benadrukken; dringt er nogmaals bij de Commissie op 

aan de lidstaten adequate technische hulp te bieden en de uitwisseling van goede 

praktijken te stimuleren, bij wijze van preventieve maatregel tegen onregelmatigheid en 

fouten bij het gebruik van de EU-fondsen, en acht het dan ook bezwaarlijk dat de 
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Commissie voorstelt financiële middelen die voor zulke technische hulp waren 

uitgetrokken opnieuw te bestemmen voor activiteiten van geheel andere aard; 

Vereenvoudiging en transparantie 

16. onderstreept dat de huidige en de recente praktijk leert dat voortzetting van de 

vereenvoudiging van het proces voor aanwending en verkrijging van Uniefondsen door 

gebruikers hard nodig is; is van mening dat hoe eenvoudiger de regels zijn, hoe 

uniformer zij worden, en hoe kleiner het risico van onopzettelijke fouten en verzuimen 

is, des te duidelijker en gezaghebbender worden de regels en des te minder blijft er 

ruimte voor illegale en criminele activiteiten rond het proces; merkt op dat hoe 

eenvoudiger en transparanter het proces, hoe minder ruimte voor oneigenlijke 

toewijzing en verdeling van de Uniefondsen; 

17. wanneer de toegankelijkheid van EU-financiering eenvoudiger en meer transparant 

wordt gemaakt zou daarvan meer gebruik worden gemaakt met alle zichtbare en 

heilzame effecten van dien in de lidstaten; 

18. merkt op dat overregulering en onnodige optuiging de belangrijkste obstakels zijn voor 

de ontvangers van steun uit de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF's) en 

voor de betrokken auditorganen; vraagt de Commissie en de lidstaten dringend de 

administratieve lasten en druk op de steunontvangers te verminderen, bv. door middel 

van de eenvormige auditstrategie; is evenwel bezorgd over de trage overname van 

vereenvoudigingsmaatregelen door de lidstaten en roept de Commissie op de nationale 

autoriteiten hierbij te hulp te komen; 

19. wijst erop dat volledige transparantie waarborgt dat de gelden met volledige 

inachtneming van de regels zullen worden aangewend; maakt zich zorgen over de 

transparantie rond grote, door de Unie gefinancierde projecten, vooral waar het gaat om 

de gegevens omtrent de onderaannemers; vraagt de Commissie om in systemen te 

voorzien die een grotere transparantie bieden, ook voor de gelden die aan derde landen 

worden uitgekeerd; 

Toegevoegde waarde van de financiële steun van Unie 

20. benadrukt dat het belangrijk is een op meetbare resultaten gerichte cultuur in de EU-

uitgaven centraal te stellen; benadrukt dat prestatie- en outputgerelateerde beoordeling 

waar nodig een leidend beginsel moet worden; verwelkomt het initiatief van de 

Commissie voor een resultaatgerichte EU-begroting als eerste stap naar een 

prestatiegebaseerde budgettering; vraagt de Commissie en de lidstaten dringend ervoor 

te zorgen dat de beperkte financiële middelen zo doeltreffend mogelijk worden 

gebruikt, bv. door bij de uitvoering van projecten niet meer zozeer te letten op 

kwantitatieve criteria zoals RAL en RAC als wel op kwaliteitscriteria zoals resultaten, 

doelmatigheid, efficiëntie en meerwaarde; 

Financiële instrumenten 

21. merkt op dat financiële structureringsinstrumenten (FEI), indien gericht ingezet voor 

een juiste projecttypologie en voor redelijke doeleinden instrumenten kunnen zijn voor 

een effectieve toewijzing van Unie-gelden en het potentieel hebben om in de toekomst 
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tot de beste mainstreampraktijken te gaan behoren voor verdeling van 

begrotingsuitgaven; dringt er bij de Commissie op aan de transparantie bij het gebruik 

van financiële structureringsinstrumenten (FEI) te verbeteren, regelmatig verslag uit te 

brengen over de hefboomeffecten, de verliezen en de risico's, en een kosten-

batenanalyse te presenteren van de FEI ten opzichte van directere vormen van 

projectfinanciering; vraagt de Commissie doeltreffende bewakingssystemen in te voeren 

om de vraag naar financiële instrumenten in de lidstaten te analyseren, ter vermijding 

van overkapitalisatie waardoor gelden worden vastgelegd die niet aan de uitvoering van 

EU-beleid bijdragen, zoals de Rekenkamer in zijn Speciaal verslag 5/2015 heeft 

gesignaleerd. 

22. stelt met zorg vast dat blijkens de EFSI-uitvoeringscijfers de investeringen zich voor het 

merendeel op de vijf belangrijkste economieën in de EU concentreren, hetgeen afbreuk 

doet aan de strategische EU-doelstelling van meer cohesie. 
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