
AD\1168947NL.docx PE625.208v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2014-2019

Commissie begrotingscontrole

2018/2094(INI)

16.11.2018

ADVIES

van de Commissie begrotingscontrole

aan de Commissie constitutionele zaken

inzake de stand van het debat over de toekomst van Europa
(2018/2094(INI))

Rapporteur voor advies: Petri Sarvamaa



PE625.208v02-00 2/9 AD\1168947NL.docx

NL

PA_NonLeg



AD\1168947NL.docx 3/9 PE625.208v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat Europa op een tweesprong staat met een bepaalde legitimiteitscrisis 
ten aanzien van Europese beslissingen;

B. overwegende dat het Europese project dichter bij de EU-burgers moet worden gebracht, 
met bijzondere aandacht voor hun behoeften, levens en verwachtingen, om vooral de 
legitimiteit van de EU te versterken en het vertrouwen in en het enthousiasme voor het 
Europese project te herstellen dankzij een vernieuwd EU-bestuur;

C. overwegende dat parlementair toezicht op de overheidsuitgaven een fundamenteel 
onderdeel van een modern democratisch systeem is;

D. overwegende dat meer democratie in de EU hand in hand gaat met meer transparantie, 
verantwoordingsplicht en integriteit, die als de leidende beginselen voor de cultuur 
binnen de EU-instellingen moeten gelden om een doeltreffend bestuur te bevorderen en 
voor meer openheid te zorgen ten aanzien van de werking van de EU en haar 
besluitvormingsproces;

E. 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 als 
EU-instellingen toevertrouwde middelen;

F. overwegende dat de leiders van de EU-27 met de goedkeuring van de Verklaring van 
Rome op 25 maart 2017 een duidelijk signaal van "eenheid en solidariteit" hebben 
gegeven;

G. overwegende dat besluiteloosheid op Europees niveau niet langer een optie is gezien de 
grote uitdagingen waaraan de Unie het hoofd moet bieden, met name inzake 
globalisering, migratie, defensie op basis van nauwere samenwerking, sociale kwesties, 
voltooiing van de Europese Monetaire Unie en de keuze van nieuwe eigen middelen van 
de EU;

H. overwegende dat de EU-begroting voor de lidstaten een waardevolle financieringsbron 
blijft;

1. is van mening dat het vertrouwen van de burgers in de EU-instellingen van 
fundamenteel belang is voor de democratie, goed bestuur en doeltreffende 
beleidsvorming;

2. benadrukt dat het van essentieel belang is tegenstrijdige visies op Europa te overstijgen 
en concurrerende prioriteiten met elkaar te verzoenen om te voorkomen dat de Unie uit 
elkaar gerukt of verzwakt wordt;

3. erkent dat het vanwege de brexit dringender is geworden verder na te denken over de 
institutionele architectuur en de uitgavenstructuur van de EU, en het EU-beleid een 
nieuwe dynamiek te geven;
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4. wijst erop dat het besluit van het Verenigd Koninkrijk om zich uit de Unie terug te 
trekken ingewikkelde budgettaire gevolgen zal hebben en de EU-begroting negatief zal 
beïnvloeden; beklemtoont dat de overblijvende EU-27 meer ambitie aan de dag moeten 
leggen inzake de hervorming van de begroting gezien de huidige en toekomstige 
uitdagingen van de EU;

5. is ervan overtuigd dat er nog altijd ruimte is om de democratische 
verantwoordingsplicht beter in het kader van de Unie te verankeren, namelijk door 
sterke mechanismen voor politieke legitimiteit en institutionele verantwoordingsplicht 
te ontwikkelen en door de steeds complexere bestuursstructuren in de EU te 
stroomlijnen;

6. wijst erop dat er dringend een budgettaire en administratieve hervorming van de EU 
nodig is om haar interne processen te stroomlijnen en de EU begrijpelijker en 
toegankelijker te maken voor haar burgers;

7. wijst erop dat bij eventuele verdere ontwikkelingen in de architectuur van de Unie met 
betrekking tot bestaande organen of de oprichting van nieuwe juridische entiteiten altijd 
rekening moet worden gehouden met de democratische verantwoordingsplicht van de 
Unie, regelingen ter controle van de openbare financiën, en de efficiëntie van 
activiteiten;

8. is van mening dat de leemten in de verantwoordingsplicht binnen de EU moeten worden 
weggewerkt en dat werk moet worden gemaakt van toezichtsmethoden die meer op 
samenwerking zijn gestoeld en waarbij democratisch toezicht en auditactiviteiten 
worden gecombineerd alsook meer transparantie wordt betracht; dringt daarom aan op 
volledige verantwoordingsplicht van en doeltreffend democratisch toezicht op de 
Europese Investeringsbank en de Europese Centrale Bank en op de oprichting van 
toekomstige organen, zoals een Europees Monetair Fonds;

9. benadrukt voorts dat het tijd is om pragmatisch na te denken over de manier waarop de 
EU presteert door de kernvragen te beantwoorden hoe het beleid van de Unie het best 
kan worden uitgevoerd en welke bestuursmodellen moeten worden toegepast om het 
pad te effenen voor een Europa van tastbare resultaten;

10. wijst op de noodzaak van een strategische langetermijnvisie voor de EU; acht het 
moment aangebroken om met een nieuw Europees discours op de proppen te komen en 
het EU-beleid strategischer uit te voeren, op basis van een aantal duidelijk omschreven 
en begrijpelijke prioriteiten, collectieve doelstellingen en bevoegdheden van de Unie, 
om de duidelijkheid en doeltreffendheid te vergroten;

11. onderstreept dat de vertaling van de overkoepelende politieke doelstellingen in tastbare 
en zichtbare acties en resultaten voor de EU-burgers regelmatig aan de werkelijkheid 
moet worden getoetst, en dat het daarom strikt noodzakelijk is begrotingscontrole als 
een fundamenteel onderdeel van democratische controle te behouden;

12. wijst erop dat een versterking van de democratische controle en het toezicht door het 
Parlement niet alleen gebaseerd moet zijn op het traditionele in de gaten houden van 
bestanden en geldstromen, maar ook op een grondige beoordeling van de prijs-
kwaliteitverhouding, een waardevolle en duurzame impact voor de burger en de
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eerbiediging van de waarden van de Unie en de rechtsstaat;

13. is van mening dat de eerbiediging van fundamentele waarden, de bescherming van de 
rechtsstaat in de lidstaten, of de invoering van milieuvoorwaarden noodzakelijke 
democratische voorwaarden zijn voor de afbakening van eventuele nieuwe vormen van 
financiële solidariteit van de EU; maakt zich zorgen over recente ontwikkelingen met 
betrekking tot de gebrekkige eerbiediging van de rechtsstaat in sommige lidstaten; 
waardeert in dit verband het voorstel van de Commissie voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in 
geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten 
(COM(2018)0324); benadrukt dat de Europese instellingen maatregelen moeten nemen 
om de rechtsstaat te beschermen;

14. vraagt dat het huidige kader ter bescherming van de financiële belangen van de Unie 
wordt versterkt met een systeem van sancties in verhouding tot de ernst van de 
tekortkomingen of de pogingen tot ondermijning van de rechtsstaat op basis van een 
onafhankelijke beoordeling, gaande van een inkrimping van de EU-financiering tot de 
schorsing van betalingen en vastleggingen bij herhaaldelijke tekortkomingen; is van 
mening dat het Parlement in dergelijke omstandigheden op gelijke voet met de Raad 
moet staan en betrokken moet zijn bij het besluitvormingsproces met betrekking tot 
dergelijke procedures en de opheffing van dergelijke maatregelen;

15. wijst erop dat het noodzakelijk is het streven naar Europese meerwaarde te bevorderen 
en er met andere woorden voor te zorgen dat de bundeling van middelen op Europees 
niveau betere resultaten oplevert dan financiering op het nationale niveau, dat zich niet 
kan toespitsen op het realiseren van Europese collectieve voorzieningen;

16. acht het noodzakelijk betere instrumenten voor structurele hervormingen in de hele EU 
te ontwerpen door te voorzien in substantiële Europese collectieve voorzieningen en 
daarbij de toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel in acht te 
nemen;

17. is van mening dat er, waar nodig en zonder de werking van de programma's in het 
gedrang te brengen, meer voorwaarden aan beleidsmaatregelen moeten worden 
verbonden teneinde bij de uitvoering van de uitgaven van de Unie een goed en 
doeltreffend financieel beheer te waarborgen;

18. herhaalt dat in de context van het debat over de toekomst van Europa aandacht moet 
worden geschonken aan de vraag hoe het begrotingsstelsel van de Unie kan worden 
hervormd om een toereikende begroting te garanderen om het voorgenomen beleid te 
financieren en een beter evenwicht te vinden tussen voorspelbaarheid en 
reactievermogen, en hoe kan worden gewaarborgd dat de algehele 
financieringsregelingen niet complexer zijn dan nodig om de beleidsdoelstellingen van 
de Unie te verwezenlijken en om verantwoording te garanderen;

19. acht het passend om te zorgen voor eenbegroting met een echte meerwaarde voor de 
burgers van de EU;

20. benadrukt dat het veiligstellen van voldoende financiële middelen, gekoppeld aan de 
modernisering van het systeem van eigen middelen, namelijk door te voorzien in 
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stabiele, doeltreffende en echte, autonome Europese middelen, van essentieel belang is 
om de investeringen alsmede de ambities en invloed van de Unie op het internationale 
toneel op een hoog niveau te houden;

21. onderstreept dat de Europese agentschappen een onmisbare rol vervullen inzake het ter 
beschikking stellen van deskundigheid op hun respectieve werkterreinen en bij het 
vertegenwoordigen van de EU in de lidstaten; benadrukt dat het derhalve van essentieel 
belang is ervoor te zorgen dat het werk van de agentschappen in de toekomst goed 
gestructureerd en georganiseerd is, dat de door de agentschappen verrichte activiteiten 
zinvol zijn en dat zij te allen tijde voldoende zichtbaarheid krijgen; 

22. benadrukt voorts dat het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) in de EU-begroting moet 
worden opgenomen, zoals reeds is vermeld in het voorstel voor het nieuwe meerjarig 
financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027, om versnippering van de begroting 
te voorkomen; wijst erop dat als het EOF in de EU-begroting wordt opgenomen, de 
kwijtingsautoriteit beter in staat is de uitgaven in de EU te controleren;

23. 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; beschouwt de kwijtingsprocedure in dit verband 
als een onontbeerlijk instrument van de democratische verantwoordingsplicht ten 
aanzien van de burgers van de Unie;

24. wijst erop hoe belangrijk het is het geld van de Europese belastingbetaler te beschermen 
tegen fraude en andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de 
Unie worden geschaad;

25. wijst op de problemen die zich tot dusver herhaaldelijk in de kwijtingsprocedures 
voordeden, door gebrek aan medewerking van de zijde van de Raad; stelt met nadruk 
dat de Raad net als de andere instellingen verantwoordingsplichtig en transparant moet 
zijn; onderstreept dat hierop geen uitzonderingen mogen gelden;

26. acht de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) een belangrijke 
mijlpaal ter verwezenlijking van een Europese publieke ruimte; verzoekt de Commissie 
werk te maken van een snelle totstandbrenging van het EOM door voldoende middelen 
ter beschikking te stellen;

27. vestigt de aandacht op het corruptieprobleem, dat aanzienlijke financiële gevolgen heeft 
en een ernstige bedreiging vormt voor de democratie, de rechtsstaat en 
overheidsinvesteringen; herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om de publicatie van 
een jaarverslag over corruptie te hervatten;

28. verzoekt de Commissie mogelijkheden voor toekomstige methodes van samenwerking 
met de Groep van Staten tegen Corruptie (Greco) van de Raad van Europa voor te 
stellen en verzoekt de EU het lidmaatschap van die groep aan te vragen en het 
Parlement op de hoogte te houden van de vooruitgang in verband met die aanvraag;

29. vraagt om het integriteitsbeleid en het ethische kader van alle instellingen en 
agentschappen van de EU te versterken door een betere toepassing van gedragscodes, 
bescherming van klokkenluiders, ethische beginselen, transparantie en 
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verantwoordingsplicht;

30. spoort er bij wijze van leidend beginsel toe aan de contouren van het Europa van de 
toekomst te schetsen en daarbij te zorgen voor een evenwicht tussen 
verantwoordelijkheid en nieuwe solidariteit en de voorkeur te geven aan de 
communautaire methode boven de intergouvernementele methode als governance van
de EU;

31. acht het noodzakelijk het debat over de toekomst van Europa op het hoogste 
institutionele niveau voort te zetten, met bijzondere aandacht voor een efficiënter 
gebruik van de financiële middelen en voor de democratische controlemechanismen 
inzake de EU-begroting.
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