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Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad  

1. Besluit van het Europees Parlement van 25 oktober 2017 over het verlenen van 

kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2015, afdeling II - Europese Raad en Raad (2016/2153(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20151, 

– gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2015 (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)2, 

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het 

begrotingsjaar 2015, vergezeld van de antwoorden van de instellingen3, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer4 voor het begrotingsjaar 2015 waarin de 

betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als bedoeld in artikel 287 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien zijn besluit van 27 april 20175 tot uitstel van het kwijtingsbesluit voor het 

begrotingsjaar 2015, alsmede de bijbehorende resolutie, 

– gezien artikel 314, lid 10, en de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 

Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/2002 van de Raad6, en met name de artikelen 55, 99, 164, 165 en 166, 
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– gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement, 

– gezien het tweede verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0291/2017), 

1. verleent de secretaris-generaal van de Raad geen kwijting voor de uitvoering van de 

begroting van de Europese Raad en de Raad voor het begrotingsjaar 2015; 

2. formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 

uitmaakt, te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de 

Rekenkamer, de Europese Ombudsman, de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming en de Europese Dienst voor extern optreden, en te zorgen voor 

publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L). 



 

 

2. Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2017 met de opmerkingen die 

een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de 

uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2015, afdeling II – Europese Raad en Raad (2016/2153(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene 

begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling II – Europese 

Raad en Raad, 

– gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement, 

– gezien het tweede verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0291/2017), 

A. overwegende dat alle instellingen van de Unie transparant moeten zijn en dat zij ten volle 

verantwoording verschuldigd zijn aan de burgers van de Unie voor de hun als instelling 

van de Unie toevertrouwde middelen; 

B. overwegende dat het gecombineerde effect van een open en transparant bestuur van de 

Unie en de noodzaak om de financiële belangen van de Unie te beschermen een open en 

transparante kwijtingsprocedure vergt, waarbij elke instelling van de Unie 

verantwoordelijk is voor de begroting die zij uitvoert; 

C. overwegende dat de Europese Raad en de Raad, als instellingen van de Unie, een 

democratische verantwoordingsplicht hebben tegenover de burgers van de Unie voor 

zover zij begunstigden zijn van middelen uit de algemene begroting van de Europese 

Unie; 

1. wijst op de rol die het Parlement overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU) en Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (het "Financieel 

Reglement") vervult bij het verlenen van kwijting voor de begroting; 

2. wijst erop dat de Unie, ingevolge artikel 335 VWEU, wordt vertegenwoordigd "door elk 

van de instellingen [...], uit hoofde van hun administratieve autonomie, voor de 

aangelegenheden die verband houden met hun respectieve werking", en dat zij derhalve, 

met inachtneming van artikel 55 van het Financieel Reglement, individueel 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van hun begroting; 

3. wijst op de rol van het Parlement en de andere instellingen in de kwijtingsprocedure, zoals 

die geregeld is in het Financieel Reglement en met name in de artikelen 162 t/m 166 

daarvan; 

4. wijst erop dat, ingevolge artikel 94 van het Reglement van het Parlement, "de bepalingen 

inzake de verlening van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting, 

overeenkomstig artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie, eveneens van toepassing zijn voor de procedure voor de verlening van kwijting aan 

[...] de personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de begrotingen van de 

overige instellingen en organen van de Europese Unie, zoals de Raad [...]"; 

5. betreurt het dat de Raad nog steeds niet heeft gereageerd op de opmerkingen die het 



 

 

Parlement in zijn kwijtingsresolutie van 27 april 20171 heeft gemaakt over de trend van de 

vorige jaren; 

6. stelt met voldoening vast dat de Raad het Parlement voor het eerst de jaarlijkse 

activiteitenverslagen over 2015 heeft bezorgd van het directoraat-generaal Administratie, 

de Juridische dienst en het directoraat-generaal Communicatie en documentbeheer; merkt 

op dat de overige directoraten geen gedelegeerde ordonnateurs hebben voor de uitvoering 

van afdeling II – Europese Raad en Raad – van de algemene begroting van de Europese 

Unie;  

7. merkt op dat in maart 2017 de coördinatoren van de Commissie begrotingscontrole van 

het Parlement hebben besloten een werkgroep op te richten, waarin alle fracties van het 

Parlement zijn vertegenwoordigd, om een voorstel betreffende de kwijtingsprocedure van 

de Raad op te stellen; benadrukt dat het voorstel nu is goedgekeurd door de Commissie 

begrotingscontrole en is toegezonden aan de Conferentie van voorzitters, het orgaan dat 

bevoegd is voor interinstitutionele betrekkingen; 

Hangende zaken 

8. bekritiseert het feit dat de begrotingen van de Europese Raad en van de Raad nog niet 

gescheiden zijn, zoals het Parlement heeft aanbevolen in meerdere recente 

kwijtingsresoluties; 

9. merkt op dat de informatie over het gebouwenbeleid van de Raad die op zijn website 

beschikbaar is, geen nadere bijzonderheden bevat over de kosten in verband met de 

gebouwen van de Raad; weet dat af en toe informatie wordt uitgewisseld tussen de 

gebouwendiensten van het Parlement en de Raad; stelt voor dat deze uitwisseling een 

stelselmatig karakter krijgt en dat aan het Parlement gedetailleerde informatie wordt 

verstrekt in het jaarlijks financieel verslag van de Raad; 

10. herhaalt zijn verzoek om voortgangsverslagen over bouwprojecten en een gedetailleerd 

overzicht van de tot dusver gemaakte kosten; vraagt om informatie over de kosten die 

verband houden met de vertragingen bij de voltooiing van het Europagebouw; 

11. merkt op dat in 2015 nieuwe ethische richtsnoeren voor de Raad werden gepubliceerd en 

dat deze moeten worden opgevolgd door bewustmakingsactiviteiten inzake ethiek en 

integriteit; bekritiseert het feit dat de regels van de Raad inzake klokkenluiders nog steeds 

niet openbaar zijn; 

12. is ingenomen met de verbeteringen die de Raad heeft ingevoerd met betrekking tot het 

bedrijfsbeleid, in het bijzonder inzake transparantie; betreurt het evenwel dat de Raad nog 

steeds niet is toegetreden tot het transparantieregister van de Unie; 

13. verzoekt de Raad met klem binnen zijn structuur gedetailleerde richtsnoeren en 

onafhankelijke beleidsmaatregelen inzake anticorruptie te ontwikkelen; 

14. betreurt de moeilijkheden die tot op heden herhaaldelijk zijn ondervonden in de 

kwijtingsprocedures als gevolg van een gebrek aan samenwerkingsbereidheid van de 

Raad; wijst erop dat het Parlement de secretaris-generaal van de Raad geen kwijting heeft 

verleend voor de begrotingsjaren 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 vanwege de 
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redenen die zijn uiteengezet in zijn resoluties van 10 mei 20111, 25 oktober 20112, 10 mei 

20123, 23 oktober 20124, 17 april 20135, 9 oktober 20136, 3 april 20147, 23 oktober 20148, 

29 april 20159, 27 oktober 201510, 28 april 201611 en 27 oktober 201612, en zijn besluit om 

de secretaris-generaal van de Raad kwijting te verlenen voor het begrotingsjaar 2015 heeft 

uitgesteld wegens de redenen die zijn uiteengezet in zijn resolutie van 27 april 2017;  

15. merkt op dat de weigering kwijting te verlenen geen enkel gevolg heeft gehad; is evenwel 

van mening dat deze situatie zo snel mogelijk moet worden opgelost, vooral in het belang 

van de burgers van de Unie; 

16. herhaalt dat een effectieve begrotingscontrole alleen mogelijk is indien het Parlement en 

de Raad samenwerken, zoals uiteengezet in zijn resolutie van 27 april 2017; bevestigt dat 

het Parlement niet in staat is met kennis van zaken een besluit te nemen over het verlenen 

van kwijting; 

17. herinnert de Raad aan het in januari 2014 geformuleerde standpunt van de Commissie, dat 

alle instellingen volledig deel uitmaken van het follow-upproces ten aanzien van de 

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

alle instellingen moeten samenwerken teneinde het soepele verloop van de 

kwijtingsprocedure te waarborgen; 

18. wijst erop dat de Commissie heeft verklaard dat zij geen toezicht zal houden op de 

tenuitvoerlegging van de begrotingen van de andere instellingen en dat beantwoording van 

de vragen die aan een andere instelling zijn gericht, een schending zou betekenen van de 

autonomie van die instelling om haar eigen afdeling van de begroting ten uitvoer te 

leggen; 

19. betreurt dat de Raad blijft verzuimen de vragen van het Parlement te beantwoorden;  

20. benadrukt nogmaals dat de uitgaven van de Raad op dezelfde wijze moeten worden 

gecontroleerd als de uitgaven van andere instellingen en dat de fundamentele onderdelen 

van een dergelijke controle zijn vastgelegd in zijn kwijtingsresoluties van de afgelopen 

jaren;  

21. onderstreept de bevoegdheid van het Parlement om kwijting te verlenen krachtens de 

artikelen 316, 317 en 319 van het VWEU, in overeenstemming met de tot nu toe 

gehanteerde interpretatie en praktijk, namelijk verlening van kwijting voor elk onderdeel 

van de begroting afzonderlijk, teneinde de transparantie en de democratische 

verantwoordingsplicht ten aanzien van de belastingbetalers van de Unie te waarborgen; 
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22. is van mening dat het gebrek aan samenwerking van de kant van de Europese Raad en de 

Raad met de kwijtingsautoriteit een negatief signaal is aan de burgers van de Unie. 

 

 


