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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat het Parlement tot taak heeft de democratische controle op de 
Commissie te waarborgen, en dat deze controle politiek van aard is maar verschillende 
aspecten en procedures omvat;

B. overwegende dat de begroting het belangrijkste instrument is waar de Europese Unie 
over beschikt om haar doelstellingen en strategieën te verwezenlijken, en dat 
begrotingscontrole daarom van het grootste belang is;

C. overwegende dat ondanks de inzet van de Commissie voor prestatiegericht begroten, 
activiteitgericht begroten helaas nog steeds het uitgangspunt is bij de opstelling van de 
begroting van de Unie;

D. overwegende dat de evaluatie van resultaten en de audit van prestaties gebaseerd zijn op 
de doelstellingen die zijn vastgelegd in de eerste fase op programmeringsniveau;

E. overwegende dat evaluatie een instrument is dat tot doel heeft de resultaten en gevolgen 
van een proces vast te stellen en inzichten te bieden en alternatieven te ontwikkelen om 
de besluitvorming en daarmee het proces te verbeteren;

1. herinnert eraan dat controle van EU-organen de hoofdtaak is van het Europees 
Parlement en dat de verantwoording die de Commissie moet afleggen aan het Parlement 
een basisbeginsel vormt van het functioneren van de EU en van de interne 
democratische controle;

2. herinnert eraan dat de kwijting een jaarlijkse politieke procedure is die waarborgt dat 
democratische controle achteraf wordt uitgeoefend op de wijze waarop de Commissie 
de begroting van de Europese Unie met gebruikmaking van haar eigen bevoegdheden en 
in samenwerking met de lidstaten uitvoert;

3. wijst erop dat de kwijtingsprocedure een krachtig instrument is gebleken met gevolgen 
voor de positieve ontwikkeling van het begrotingsstelsel van de EU, het financieel 
beheer, de samenstelling van de agenda en de wijze waarop het EU-beleid wordt 
geformuleerd en uitgevoerd, en tegelijkertijd de politieke invloed die het Parlement kan 
uitoefenen heeft versterkt;

4. benadrukt dat het hoofddoel van de kwijtingsprocedure is om na te gaan of de middelen 
van de Unie correct zijn beheerd en om jaarlijks vast te stellen dat alle ontvangsten en 
uitgaven, het daaruit resulterende saldo en de activa en passiva van de EU in de balans 
vermeld zijn;

5. wijst erop dat het besluit van het Parlement om kwijting te verlenen dan wel de 
kwijtingsverlening uit te stellen of te weigeren kwijting te verlenen voornamelijk, zij het 
niet uitsluitend is gebaseerd op het onderzoek van de Europese Rekenkamer naar de 
betrouwbaarheid van de boekhouding en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen;
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6. wijst erop dat de Rekenkamer overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU) de wettigheid en de regelmatigheid van de 
ontvangsten en uitgaven moet onderzoeken en tevens moet nagaan na of een goed 
financieel beheer werd gevoerd; dat zij hierbij in het bijzonder verslag moet uitbrengen 
over onregelmatigheden; dat de controle van de ontvangsten moet geschieden aan de 
hand van de vaststellingen en van de stortingen van ontvangsten aan de Unie; en dat de 
controle van de uitgaven moet geschieden aan de hand van betalingsverplichtingen en 
van betalingen;

7. herinnert eraan dat als het Parlement kwijting verleent, het niet alleen een oordeel 
uitspreekt over de regelmatigheid maar ook over de resultaten van het financieel beheer 
in de Europese Unie;

8. wijst erop dat het Parlement zijn besluit ook baseert op de verantwoording die de 
Commissie op verzoek heeft afgelegd ter zake van de uitvoering van de uitgaven of de 
werking van de financiële controlestelsels;

9. overwegende dat de Commissie rekening dient te houden met de opmerkingen in 
besluiten in het kader van de kwijting en de opmerkingen van het Parlement ter zake 
van de uitvoering van de uitgaven, en verslag dient uit te brengen van de maatregelen 
die zijn genomen naar aanleiding van de aanbevelingen en opmerkingen;

10. herinnert eraan dat het Parlement ook de speciale verslagen van de Rekenkamer over 
het beheer van verschillende sectoren of beleidsterreinen behandelt;

11. wijst erop dat deze verslagen ingaan op de toepassing van beginselen als zuinigheid, 
doelmatigheid en doeltreffendheid, en daarom stelselmatig een debat uitlokken over de 
vraag of de diverse spelers op het Europese beleidstoneel over de middelen en 
instrumenten beschikken om de doelen te bereiken die door de beleidsorganen van de 
Unie zijn vastgesteld;

12. wijst erop dat in artikel 318 VWEU een nieuw instrument wordt toegevoegd aan het 
instrumentarium van de kwijting: evaluatie van de financiën van de Unie aan de hand 
van de bereikte resultaten;

13. verwelkomt het feit dat de nadruk op de financiële resultaten ervoor zorgt dat het in 
artikel 318 VWEU bedoelde evaluatieverslag een aanvulling vormt op de op naleving 
gerichte benadering die de Europese Rekenkamer toepast in haar jaarverslag, en het 
Europees Parlement de mogelijkheid biedt om de resultaten van het beleid te 
beoordelen;

14. stelt bezorgd vast dat er geen werkelijke juridische sanctie toegepast kan worden indien 
het Parlement besluit de Commissie geen kwijting te verlenen; benadrukt evenwel dat 
een weigering om kwijting te verlenen een sterk politiek signaal afgeeft, aangezien dit 
betekent dat het Parlement niet voldoende vertrouwen heeft in de verantwoording door 
de Commissie, en dat de Commissie dus op een dergelijke weigering moet reageren en 
specifieke vervolgmaatregelen moet nemen om de situatie te verbeteren;

15. herinnert eraan dat met de Prodi/Kinnock-hervormingen de beginselen van 
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activiteitengeoriënteerd begroten en beheren zijn ingevoerd1, die inhouden dat 
gedelegeerde ordonnateurs ieder jaar activiteitenverslagen ondertekenen, en dat een 
hervorming van de interne controleactiviteiten is doorgevoerd, alsmede boekhouding op 
transactiebasis;

16. benadrukt dat het politieke doel van deze hervormingen de ontwikkeling van een 
duidelijke hiërarchie was, van de vaststelling van politieke doelstellingen voor 
specifieke hulpbronnen ten behoeve van uit te voeren activiteiten tot aan prestatie-
indicatoren om na te gaan of die doelstellingen zijn behaald;

17. stelt bezorgd vast dat de praktijk weerbarstig is:

a) hoewel de Commissie de begroting op basis van activiteiten heeft geformuleerd, 
heeft zij hierbij vooral de administratieve structuur van de instellingen gevolgd en 
een groot aantal begrotingslijnen gehandhaafd;

b) de doelstellingen van de activiteiten zijn nog altijd geen punt van discussie bij het 
overleg over de begroting, maar worden gepresenteerd in afzonderlijke 
activiteitenverklaringen als bijlage bij de begroting;

c) de nieuwe begrotingsstructuur is niet volledig afgestemd op het meerjarig financieel 
kader (MFK); elke rubriek van het MFK omvat verscheidene activiteiten, en vele 
activiteiten zijn verspreid over verschillende rubrieken;

18. betreurt het feit dat de begrotingsonderhandelingen in het Parlement en de Raad vooral 
gaan over marges onder de maxima van het MFK en zelden over de doelstellingen, 
prestatie-indicatoren of meetbare resultaten in het kader van op activiteiten gebaseerd 
begroten (ABB);

19. is ingenomen met het feit dat de Commissie een hernieuwde inzet wil tonen voor het 
toepassen van prestatie- en resultaatgericht begroten in haar voorstellen voor een nieuw 
MFK en dringt erop aan dat de EU-begroting meer gericht moet zijn op stabiliteit, 
eenvoud, doeltreffender uitgaven, lage operationele kosten, efficiënte toewijzing van 
hulpbronnen, verwezenlijking van belangrijke beleidsprioriteiten, Europese 
meerwaarde, resultaten, effecten en meer verantwoording en transparantie;

20. benadrukt dat de EU-begroting gebaseerd moet zijn op politieke
langetermijndoelstellingen en op een algemene visie voor de EU; roept de Commissie 
opnieuw op om deze visie en doelstellingen vast te stellen teneinde een zo groot 
mogelijke doeltreffendheid van de uitgaven mogelijk te maken;

21. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om de nieuwe MFK-programma's te 
bundelen in beleidsclusters, hetgeen zal worden weerspiegeld in de titels van de 
jaarlijkse begroting; spreekt de hoop uit dat dit meer duidelijkheid zal verschaffen over 
de manier waarop deze programma's zullen bijdragen aan de beleidsdoelstellingen;

                                               
1 Activiteitgericht begroten is gedefinieerd als een begrotingsmethode die op activiteiten berust en gegevens over 
kostenfactoren gebruikt voor de vaststelling van de begroting en variantie-feedback. In dit verband zijn 
activiteiten essentieel omdat ze kosten genereren. Als we de oorzaken (aanjagers) van de kosten onder controle 
kunnen krijgen, is beter inzicht in de kosten mogelijk en kunnen ze beter in de hand gehouden worden.
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22. is ingenomen met het feit dat de Commissie van plan is vanaf 2021 beleidsterreinen af 
te stemmen op programmaclusters, en dat de jaarlijkse begroting daardoor meer 
synchroon zal lopen met de rubrieken van het MFK;

23. herinnert eraan dat het Parlement de Commissie er meermalen om heeft verzocht de 
begroting van de Unie te presenteren volgens de door het Parlement goedgekeurde 
politieke doelstellingen van het MFK; is van mening dat de begrotingsautoriteit
hierdoor de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van de begroting gemakkelijker zal 
kunnen controleren en opvolgen;

24. vraagt zich af waarom de Commissie twee reeksen doelstellingen en indicatoren 
hanteert om de prestaties van haar financiële beheer te meten: aan de ene kant evalueren 
de directoraten‑generaal van de Commissie in hun jaarlijkse activiteitenverslagen de 
verwezenlijking van de doelstellingen die zijn vastgelegd in hun beheersplannen, en aan 
de andere kant meet de Commissie de prestaties van uitgavenprogramma's aan de hand 
van de programmaverklaringen over de operationele uitgaven, die bij de 
ontwerpbegroting zijn gevoegd;

25. herinnert eraan dat het huidige prestatiekader van de programma's dat is neergelegd in 
de programmaverklaringen van de operationele uitgaven 716 verschillende indicatoren 
bevat waarmee de prestaties van 61 algemene en 228 specifieke doelstellingen worden 
gemeten;

26. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om het aantal uitgavenprogramma's 
met een derde terug te brengen en de regels coherenter te maken; benadrukt dat alle 
onnodige regels, vereisten en procedures moeten worden geschrapt om het begunstigden 
makkelijker te maken, zonder evenwel de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen in gevaar te brengen;

27. roept de Commissie opnieuw op om:

a) de verslaglegging over prestaties te stroomlijnen door:

– het aantal doelstellingen en indicatoren dat zij voor haar verschillende 
prestatieverslagen gebruikt, verder terug te brengen en zich te concentreren op 
de doelstellingen en indicatoren waarmee de prestaties van de begroting van de 
Unie het beste kunnen worden gemeten met het oog op vereenvoudiging, 
transparantie en betere controle;

– vaker een kwalitatieve benadering te hanteren en milieu- en sociale indicatoren 
op te nemen om de impact van EU-beleid op milieu- en sociale 
beleidsmaatregelen te kunnen meten;

– financiële informatie zodanig te presenteren dat deze kan worden vergeleken 
met de informatie over prestaties, zodat het verband tussen uitgaven en 
prestaties duidelijk is;

b) de verslaglegging over prestaties evenwichtiger te maken door de informatie over 
de belangrijkste uitdagingen van de EU die nog moeten worden aangepakt duidelijk 
weer te geven;
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c) een verklaring bij te voegen over de kwaliteit van de gerapporteerde gegevens over 
de prestaties;

28. herinnert eraan dat de Commissie het Parlement overeenkomstig artikel 247 van het 
Financieel Reglement uiterlijk op 31 juli van het volgende begrotingsjaar een 
geïntegreerde reeks financiële en verantwoordingsverslagen overlegt, bestaande uit met 
name de definitieve geconsolideerde rekeningen, het jaarlijkse beheers- en 
prestatieverslag en de evaluatie van de financiën van de Unie op basis van de bereikte 
resultaten, als bedoeld in artikel 318 VWEU;

29. wijst erop dat de Commissie bij de goedkeuring van het jaarlijkse beheers- en 
prestatieverslag bij de definitieve geconsolideerde rekeningen de politieke 
verantwoordelijkheid voor het financieel beheer van haar diensten op zich neemt;

30. dringt erop aan dat het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag niet alleen een raming van 
het foutenpercentage van de uitgaven van de Unie, informatie over de preventieve en 
corrigerende acties met betrekking tot de begroting en informatie over de uitvoering van
de fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie moet bevatten, maar ook een jaarlijkse 
verklaring over het bestuur en de interne controle, die met name betrekking heeft op:

a) een beschrijving van de interne governance-instrumenten van de Commissie;

b) een beoordeling van de operationele en strategische risicoactiviteiten in het 
betrokken jaar en een verklaring over de houdbaarheid van de begroting op 
middellange en lange termijn;

c) een beoordeling van alle preventieve en corrigerende maatregelen die zijn genomen 
tegen financiering die onderhevig is aan corruptie of belangenconflicten;

31. verzoekt de Commissie opnieuw om vaart te zetten achter de voorbereiding van de 
rekeningen van de Unie, om ervoor te zorgen dat betrouwbare informatie van de 
lidstaten over de uitgaven onder gedeeld beheer eerder wordt verkregen, en het 
standpunt inzake het beheer van de uitgaven van de Unie eerder en samen met de 
rekeningen kenbaar te maken, teneinde een besluit tot verlening van kwijting in jaar n+1 
te kunnen vaststellen, waarbij gegevens van hoge kwaliteit en een goed financieel 
beheer gewaarborgd moeten zijn;

32. dringt er bij de Commissie opnieuw op aan maatregelen voor te stellen om de 
financieringsregelingen van de Unie voor de uitvoering van de Uniebegroting - die 
momenteel verschillende instrumenten en combinaties van instrumenten omvatten zoals 
programma's, structuur- en investeringsfondsen, trustfondsen, strategische 
investeringsfondsen, garantiefondsen, faciliteiten, financieringsinstrumenten, 
instrumenten voor macrofinanciële bijstand enz. – duidelijker, eenvoudiger en 
coherenter te maken en beter in staat te stellen te zorgen voor voldoende transparantie, 
verantwoording, prestaties en begrip bij de bevolking van de wijze waarop EU-beleid 
wordt gefinancierd en wat het oplevert;

33. herinnert eraan dat 80 % van de EU-financiering gezamenlijk met de lidstaten wordt 
beheerd en dat het Parlement daarom ook de nationale autoriteiten moet controleren; 
betreurt echter dat de nationale autoriteiten vaak terughoudend zijn om de 
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aanbevelingen of onderzoeken van de kwijtingsautoriteit op te volgen;

34. herinnert eraan dat de nauwe politieke banden tussen het Parlement en de Commissie 
onlangs zijn versterkt door het zogenaamde Spitzenkandidatensysteem; is ingenomen 
met deze poging om het democratisch tekort van de EU aan te pakken, de legitimiteit 
van de EU te versterken en het vertrouwen van de EU-burgers te vergroten; herinnert 
echter aan het inherente risico in verband met de financiering van partijen en roept de 
Commissie op om de tekortkomingen van het huidige financieringsmodel voor politieke 
partijen aan te pakken om fraude te voorkomen en ervoor te zorgen dat de financiering 
van verkiezingscampagnes volledig transparant is.
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