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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 en controle van de overheidsfinanciën algemene 

democratische beginselen vormen die de Unie moet eerbiedigen; 

B. overwegende dat alle EU-instellingen zonder uitzondering transparant moeten zijn en dat 

zij ten volle verantwoording verschuldigd zijn aan de burgers van de EU voor de hun als 

EU-instellingen toevertrouwde middelen; 

C. overwegende dat de kwijtingsprocedure deel uitmaakt van het concept van representatieve 

democratie; 

1. is van mening dat de bevoegdheden van het Parlement op het gebied van toezicht en 

monitoring van de tenuitvoerlegging van de EU-begroting essentieel zijn om een 

doeltreffende controleerbaarheid van de instellingen te kunnen garanderen, en dat deze 

bevoegdheden daarom kracht moeten worden bijgezet; 

2. benadrukt dat iedere wijziging van de bevoegdheden van een of meer EU-instellingen 

hand in hand moet gaan met maatregelen die de democratische en financiële 

verantwoordingsplicht van deze instellingen waarborgen, en meer in het bijzonder 

vergezeld moet gaan van maatregelen die garant staan voor volledige controle door het 

Parlement op de uitvoering van de begroting waar het de financiële belangen van de Unie 

betreft; 

3. merkt op dat de in artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) opgenomen lijst van instellingen niet overeenkomt met de instellingen die 

worden genoemd in artikel 2 van het Financieel Reglement; is van mening dat het 

Financieel Reglement de huidige praktijk al juist weergeeft; 

4. stelt vast dat er een aantal gevallen zijn waarbij de letterlijke inhoud van het VWEU 

afwijkt van de praktische uitlegging en de geest van het Verdrag; is van mening dat deze 

onsamenhangendheid in het belang van democratie en transparantie gecorrigeerd moet 

worden; 

5. herinnert eraan dat elk van de instellingen, zoals omschreven in artikel 2, onder b), van het 

Financieel Reglement, bevoegd is voor de uitvoering van haar afdeling van de begroting, 

overeenkomstig artikel 55 van het Financieel Reglement; acht het gepast te benadrukken 

dat deze bevoegdheid ook een aantal verantwoordelijkheden met zich meebrengt met 

betrekking tot het gebruik van de toegewezen middelen;  

6. wijst erop dat voor een effectief toezicht op de tenuitvoerlegging van de EU-begroting 

door de instellingen en organen bona fide en effectievere samenwerking met het 

Parlement, volledige transparantie met betrekking tot het gebruik van de middelen en een 

jaarlijks document waarin alle instellingen vermelden welk gevolg zij hebben gegeven aan 

de kwijtingsaanbevelingen van het Parlement, vereist zijn; betreurt het dat de Raad van 

deze procedure is afgeweken en is van mening dat deze al geruime tijd onveranderde 

stand van zaken niet te rechtvaardigen is en de reputatie van de hele Unie ondermijnt; 
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7. wijst erop dat de procedure van het afzonderlijk verlenen van kwijting aan elke EU-

instelling en elk EU-orgaan een gevestigde handelwijze vormt, die het Parlement heeft 

ontwikkeld om de transparantie en de democratische verantwoordingsplicht ten aanzien 

van de belastingbetalers van de Unie te waarborgen en een middel is voor het verifiëren 

van de relevantie en transparantie van het gebruik van EU-financiering; benadrukt dat 

deze handelwijze daadwerkelijk een garantie vormt voor het recht en de taak van het 

Parlement om toezicht te houden op de volledige EU-begroting; herinnert aan het in 

januari 2014 geformuleerde standpunt van de Commissie, dat alle instellingen zonder 

uitzondering volledig deel uitmaken van het follow up-proces ten aanzien van de 

opmerkingen die het Parlement in het kader van de kwijtingsprocedure formuleert en 

standvastig nauw moeten samenwerken teneinde het soepele verloop van de 

kwijtingsprocedure te waarborgen; 

8. verzoekt de instellingen het Parlement hun jaarverslagen rechtstreeks te doen toekomen 

zodat het Parlement goed geïnformeerd kan besluiten over het al dan niet verlenen van 

kwijting, alsmede volledige informatie te verstrekken in antwoord op de vragen van het 

Parlement gedurende het kwijtingsproces; 

9. is van mening dat het VWEU het Parlement het recht moet toekennen om toezicht te 

houden op de volledige EU-begroting, en niet alleen op het door de Commissie beheerde 

gedeelte; dringt er daarom op aan om hoofdstuk 4 van Titel II – Financiële bepalingen – 

dienovereenkomstig bij te werken, zodat alle instellingen en organen komen te vallen 

onder de in dat hoofdstuk voorziene rechten en plichten, en het hoofdstuk in 

overeenstemming te brengen met het Financieel Reglement; 

10. benadrukt dat alle lidstaten verplicht zouden moeten zijn jaarlijks een verklaring te 

verstrekken om zo verantwoording af te leggen voor hun gebruik van EU-middelen; 

11. verlangt dat het Financieel Reglement wordt gewijzigd teneinde het doel van de 

kwijtingsprocedure duidelijker te bepalen en maatregelen toe te voegen die erop toezien 

dat de kwijtingsprocedure wordt nageleefd, met inbegrip van eventuele 

handhavingsmaatregelen die garant staan voor passende vervolgacties, waaronder het 

gebruik van sancties; benadrukt dat dit nodig is om de EU- instellingen een 

verantwoordingsplicht op te leggen, met het oog op de bescherming van de financiële 

belangen van de EU-burgers; onderstreept dat er geen uitzonderingen mogen gelden; 

12. onderkent de cruciale rol van de Rekenkamer waar het gaat om betere en verstandiger 

besteding van de EU-begroting, het opsporen van gevallen van fraude, corruptie en 

onrechtmatig gebruik van EU-financiering, en het geven van professioneel advies ten 

aanzien van een beter beheer van EU-financiering; herinnert eraan dat de Rekenkamer een 

belangrijke rol speelt als een Europese openbare auditautoriteit; 

13. is van mening dat, gezien de belangrijke rol die de Europese Rekenkamer speelt bij de 

controle op het innen en gebruiken van EU-financiën, het absoluut noodzakelijk is dat de 

instellingen terdege rekening houden met de aanbevelingen van deze Rekenkamer; 

14. wijst erop 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 
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onafhankelijkheid van die leden; vraagt de Raad om de besluiten die het Parlement na het 

horen van de leden van de Rekenkamer neemt, volledig te aanvaarden; 

15. betreurt het dat bepaalde benoemingsprocedures hebben geleid tot conflicten tussen het 

Parlement en de Raad over kandidaten; onderstreept dat het, zoals vastgesteld in het 

Verdrag, de taak van het Parlement is om de kandidaten te beoordelen; benadrukt dat deze 

conflicten de goede werkrelaties van de Rekenkamer met voornoemde instellingen kunnen 

schaden en mogelijk ernstige negatieve gevolgen kunnen hebben voor de 

geloofwaardigheid en dus de effectiviteit van de Rekenkamer; is van mening dat de Raad 

in de geest van goede samenwerking tussen de EU-instellingen de beslissingen die het 

Parlement na de hoorzittingen heeft genomen, moet accepteren. 

16. herinnert aan de talloze verklaringen over het vaststellen van één zetel voor de 

vergaderingen van het Europees Parlement, vanwege de symbolische waarde en de 

feitelijke besparing van middelen die deze keuze zou inhouden; 

17. is van mening dat de 60-jarig verjaardag van de Verdragen van Rome, die begin 2017 valt, 

een geschikt moment is voor een herbezinning op het hoogste institutionele niveau, met 

name over hoe het gebruik van de financiële middelen en de democratische 

controlemechanismen van de communautaire begroting efficiënter kunnen worden 

gemaakt. 
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