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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie onderstaande 

suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de ontwerpbegroting van de Unie voor 2019 166 miljard EUR aan 

vastleggingen omvat, neerkomend op een stijging met 3 % ten opzichte van 2018, om te 

investeren in een sterkere en veerkrachtigere Europese economie en om solidariteit en 

veiligheid aan weerszijden van de grenzen van de Unie te bevorderen; 

B. overwegende dat met deze ontwerpbegroting niet alleen de in het verleden geleverde 

inspanningen worden geconsolideerd, maar ook nieuwe initiatieven worden 

ondersteund: het Europees Solidariteitskorps, de Europese Arbeidsautoriteit en de 

uitbreiding van het steunprogramma voor structurele hervormingen; de opzet van het 

industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie, een reservecapaciteit 

voor civiele bescherming op het niveau van de Unie en de oprichting van het nieuwe 

Europees Openbaar Ministerie (EOM); 

Presentatie van de EU-begroting 

1. merkt op dat de begroting van de Unie gepresenteerd is in afdelingen die overeenkomen 

met activiteiten die worden geleid door de instellingen (een op activiteiten gebaseerde 

begroting); is van mening dat deze presentatie niet zorgt voor een duidelijk en snel 

begrip van de doelstellingen; wijst erop dat het meerjarig financieel kader (MFK) 

daarentegen is gepresenteerd in rubrieken die overeenkomen met beleidsterreinen; 

2. merkt op dat de programmaverklaringen voor de operationele uitgaven die de 

ontwerpbegroting vergezellen de link leggen tussen elk begrotingsonderdeel en de 

beoogde beleidsdoelstellingen; 

3. verzoekt de Commissie de begroting van de Unie te presenteren volgens de 

beleidsdoelstellingen van het MFK; 

Programmaverklaringen voor de operationele uitgaven bij de begroting 2019 

4. is ingenomen met de programmaverklaringen voor de operationele uitgaven bij de 

begroting 2019, waarin overeenkomstig artikel 38 van het Financieel Reglement voor 

alle uitgavenprogramma's informatie wordt verstrekt over de volgende aspecten: 

– rechtvaardiging en meerwaarde voor de EU van elk programma; 

– overzicht van de (feitelijke en verwachte) uitvoering; 

– vooruitgang inzake programmaprestaties (doelstellingen, indicatoren, mijlpalen en 

streefdoelen) en bijdrage aan de belangrijkste beleidslijnen en doelstellingen van 

de Unie; 

5. stelt met bezorgdheid vast dat de Commissie twee reeksen doelstellingen en indicatoren 

hanteert om de prestaties van het financieel beheer te meten; enerzijds beoordelen de 

directeuren-generaal van de EC in hun jaarlijkse activiteitenverslagen (JAV's) de 
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verwezenlijking van de in hun beheersplannen vastgestelde doelstellingen, en anderzijds 

meet de Commissie de resultaten van de uitgavenprogramma's via de 

programmaverklaringen voor de operationele uitgaven, met zeer minimale 

kruisverwijzingen; daardoor is het erg lastig de twee verschillende soorten 

prestatiedocumenten te vergelijken; 

6. wijst er met name op dat de directeuren-generaal in hun jaarlijkse activiteitenverslagen 

verslag over de verwezenlijking van algemene en specifieke doelstellingen uitbrengen 

zonder indicatie van de bijbehorende uitgaven; roept de Commissie daarom op het 

beginsel van prestatiegebonden budgettering van planning, uitvoering en verslaglegging 

volledig ten uitvoer te leggen, zodat achteraf kan worden gerapporteerd over de fondsen 

die zijn uitgegeven om de doelstellingen te verwezenlijken; 

7. herinnert eraan dat het huidige prestatiekader van de programma's die in de 

programmaverklaringen aan bod komen, 716 verschillende soorten indicatoren bevat 

die de prestaties meten tegen 61 algemene en 228 specifieke doelstellingen; 

8. juicht toe dat, in dit uitvoeringsstadium, reeds voor bijna 90 % van de indicatoren (al 

dan niet gedeeltelijk) verslag is uitgebracht over de feitelijke resultaten; dit komt neer 

op een gestage toename ten opzichte van de voorgaande jaren (60 % in de 

programmaverklaringen van 2017 en 80 % in die van 2018); stelt vast dat de 

programmaverklaringen gegevens bevatten over de feitelijke resultaten van de periode 

2014-2016 of 2017; 

9. verzoekt de Commissie: 

a) de verslaglegging over prestaties te stroomlijnen door: 

– het aantal doelstellingen en indicatoren dat zij voor haar verschillende 

prestatieverslagen gebruikt, verder te verminderen en zich op die 

doelstellingen en indicatoren te richten waarmee de sociale, economische en 

milieuprestaties van de begroting van de Unie het best kunnen worden 

gemeten, zonder evenwel een uniforme benadering te hanteren; 

– financiële informatie zodanig te presenteren dat deze kan worden 

vergeleken met de informatie over prestaties, zodat het verband tussen de 

uitgaven en de prestaties duidelijk is; 

– de algemene samenhang tussen haar twee reeksen doelstellingen en 

indicatoren voor programma's enerzijds en directoraten-generaal anderzijds 

uit te leggen en te verbeteren; 

b) de verslaglegging over prestaties beter in evenwicht te brengen door duidelijk 

informatie te presenteren over de belangrijkste uitdagingen die nog moeten 

worden verwezenlijkt; 

10. juicht toe dat de programmaverklaringen van 2019 refereren aan de verwezenlijking van 

sectoroverschrijdende beleidsdoelstellingen zoals de strijd tegen de klimaatverandering, 

biodiversiteit en gendervraagstukken; waardeert dat de Commissie ook ingaat op de 

relevante uitgavenprogramma's die bijdragen tot de verwezenlijking van de tien 
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prioriteiten van de Commissie-Juncker en de nadruk legt op de meest recente relevante 

initiatieven die bijdragen tot het behalen van de doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling, weliswaar vaak op indirecte en niet-meetbare wijze; 

11. verzoekt de Begrotingscommissie van het Europees Parlement, in overleg met de 

sectorale commissies van het Parlement, een echte cultuur van "resultaatgerichtheid" te 

bevorderen om het gebruik van de fondsen te optimaliseren en te overwegen de 

middelen van programma's met zwakke prestaties te herschikken; 

Europa 2020-strategie 

12. onderstreept dat de Europa 2020-strategie prioritaire doelstellingen en streefcijfers voor 

de huidige programmeringsperiode bevat, en dat de begroting van de Unie bijgevolg een 

cruciaal instrument is voor de verwezenlijking van de beoogde doelstellingen en 

resultaten van de strategie; is er evenwel bezorgd over dat de Unie volgens belangrijke 

economische en sociale indicatoren deze doelstellingen en resultaten nog steeds niet 

heeft bereikt, terwijl de ongelijkheden en verschillen in de Unie en haar lidstaten 

aanhouden, wat het Europese project zelf in gevaar brengt; 

13. merkt op dat volgens de Commissie de bijdrage van de totale ontwerpbegroting voor 

2019 aan de Europa 2020-strategie op 66,2 % (106 958,3 miljoen EUR) wordt geraamd, 

waardoor ze op het niveau van de voorgaande jaren blijft; benadrukt, gezien de beperkte 

beschikbaarheid van middelen, dat de Commissie alles in het werk moet stellen om de 

beschikbare middelen beter in te zetten en de vastgelegde middelen doeltreffender aan 

te wenden om de voornaamste doelstellingen van de Europa 2020-strategie veel beter te 

verwezenlijken op die terreinen waar het gebrek aan vooruitgang het zorgwekkendst is, 

namelijk de verlaging van het armoedepeil en de bevordering van sociale inclusie; 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

14. wijst op de huidige verdeling van de GLB-uitgaven: 44,7 % van alle landbouwbedrijven 

in de Unie heeft een jaarlijks inkomen van minder dan 4 000 EUR, en ongeveer 60 % 

van de betalingen ging in 2016 naar gemiddeld de eerste 10 % van de begunstigden van 

rechtstreekse GLB-steun; merkt op dat de verdeling van de rechtstreekse betalingen in 

ruime mate de concentratie van land weerspiegelt, aangezien 20 % van de landbouwers 

80 % van het land bezit, rekening houdend met de bestaande verschillen tussen de 

afzonderlijke lidstaten; 

15. roept de Commissie op een zorgvuldige analyse uit te voeren van de oorzaken van de 

algemene daling van de inkomens van landbouwers sinds 2013, met name met 

betrekking tot de kosten versus opbrengsten voor de verschillende schakels in de 

voedselvoorzieningsketen (producenten, verwerkers, vervoerders, kleinhandelaars enz.) 

om aan het licht te brengen waar de meeste winst naartoe gaat, en de behoeften te 

analyseren en een nieuwe kernprestatiedoelstelling te bepalen, vergezeld van resultaat- 

en effectindicatoren, om de inkomensongelijkheid tussen landbouwers te verminderen; 

Vaart zetten achter het cohesiebeleid 

16. is bezorgd dat de lidstaten meer dan drie jaar na de start van de programmeringsperiode 

2014-2020 nog maar 77 % van de programma-autoriteiten hebben aangewezen die 
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verantwoordelijk zijn voor de fondsen voor het cohesiebeleid; dat de Commissie per 

1 maart 2017 definitieve rekeningen ontving met uitgaven die slechts 0,7 % van de aan 

de volledige programmeringsperiode toegewezen begroting vertegenwoordigden; en dat 

er medio 2017 sprake was van grotere vertragingen in de uitvoering van de begroting 

dan op hetzelfde moment in de periode 2007-2013; merkt op dat de nog te betalen 

vastleggingen aan het eind van de huidige financieringsperiode bijgevolg zelfs hoger 

zouden kunnen zijn dan in de vorige periode; 

17. verzoekt de Commissie vaart te zetten achter de uitvoering van de 

cohesiebeleidsprogramma's en de daarmee samenhangende betalingen, en de haar ter 

beschikking staande middelen te gebruiken om de lidstaten te helpen bij de versterking 

van hun administratieve capaciteit, teneinde de uitvoeringstijd in het volgende meerjarig 

financieel kader terug te brengen tot het jaar n+2; 

Europees semester 

18. verzoekt de Commissie en de lidstaten de coördinatie tussen cohesie, economisch 

bestuur en het Europees semester te versterken teneinde het semester weer in evenwicht 

te brengen door prioriteit te verlenen aan beleidsmaatregelen ter bevordering van meer 

sociale rechtvaardigheid en sociale cohesie; 

Migratie 

19. geeft er zich rekenschap van dat de Commissie schat dat in 2019 een totaalbedrag van 

2,3 miljard EUR in rubriek 3 (Veiligheid en burgerschap) nodig zal zijn voor de aanpak 

van de uitdagingen op het vlak van migratie en veiligheid, maar betreurt dat de 

Europese Rekenkamer in haar laatste jaarverslag heeft opgemerkt dat de Commissie 

"het totaalbedrag van de middelen die voor de vluchtelingen- en migratiecrisis werden 

gemobiliseerd" niet heeft gerapporteerd, en dat dit bedrag "moeilijk te schatten" is 

(jaarverslag 2016 Rekenkamer, paragraaf 2.28); vreest dat dit nog steeds het geval is in 

de ontwerpbegroting voor 2019, wat het in kaart brengen van eventuele behoeften kan 

bemoeilijken; juicht het toe dat de Commissie de laatste hand legt aan een omvattend 

overzicht van gegevens inzake immigratie; 

20. herinnert eraan dat de Commissie verklaarde dat het "moeilijk, zo niet onmogelijk is om 

voor elk land afzonderlijk een raming te geven van de gemaakte kosten voor 

migranten/asielzoekers aangezien het beheer van migratiestromen uiteenlopende 

activiteiten omvat"1; 

Financieringsinstrumenten en trustfondsen 

21. betreurt dat 6,7 % van de totale betalingen aan de betrokken financiële 

engineeringinstrumenten (900 miljoen EUR) in 2016 bestemd was voor beheerskosten 

en vergoedingen; acht dit bedrag onevenredig hoog; dringt er eens te meer bij de 

Commissie op aan de transparantie bij het gebruik van financiële 

engineeringinstrumenten (FEI's) te verbeteren, regelmatig verslag uit te brengen over de 

hefboomeffecten, de verliezen en de risico's, en een kosten-batenanalyse te presenteren 

                                                 
1 Antwoord op schriftelijke vraag 23 – hoorzitting van CONT met commissaris Avramopoulos van 

29 november 2016. 
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van de FEI's in vergelijking met directere vormen van projectfinanciering; 

22. benadrukt dat trustfondsen alleen moeten worden opgericht als het gebruik hiervan 

gerechtvaardigd is en de vereiste actie niet via andere, bestaande financieringskanalen 

kan worden gerealiseerd; verzoekt de Commissie te overwegen een einde te maken aan 

trustfondsen die niet in staat zijn een significante bijdrage van andere donoren aan te 

trekken of geen toegevoegde waarde bieden vergeleken met de "traditionele" externe 

instrumenten van de Unie; vindt het onaanvaardbaar dat de mogelijkheid voor het 

Parlement om de uitgaven van de Unie nauwgezet te controleren verder wordt beperkt 

door de betrokkenheid van het Europees Ontwikkelingsfonds bij trustfondsen; 

EOM 

23. dringt erop aan dat het EOM voldoende wordt gefinancierd en van voldoende personeel 

wordt voorzien; stelt vast dat de bijdrage van de Unie in de ontwerpbegroting voor 2019 

in totaal 4 911 000 EUR bedraagt; wijst erop dat dit krediet dient ter dekking van de 

personeelsuitgaven van het EOM, de infrastructuur- en huishoudelijke uitgaven en de 

beleidsuitgaven, om een begin te maken met de ontwikkeling van het EOM-systeem 

voor het beheer van zaken; 

24. betreurt het dat slechts 35 posten in het personeelsbestand zijn voorzien, hetgeen 

betekent dat na aftrek van de posten van 23 plaatsvervangend openbaar aanklagers 

slechts 12 posten zijn voorzien voor administratieve taken; acht dit niet realistisch. 
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