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SUGGESTIES

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

Aanbevelingen

Horizontale kwesties

1. houdt rekening met de belangrijke en voortdurende veranderingen in de reële economie 
van de lidstaten als gevolg van de crisis; dringt er daarom op aan dat de acties waarin het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2014-2020 voorziet, gebaseerd zijn op 
de huidige economische en sociale situatie van de lidstaten en indien nodig opnieuw 
worden aangepast om te beantwoorden aan de algemene doelstellingen van "De bijdrage 
van het Europees beleid tot groei en werkgelegenheid" als vermeld in de conclusies van de 
Europese Raad van 28 en 29 juni 2012;

2. steunt het totaalbedrag voor het toekomstige meerjarig financieel kader zoals vermeld in 
het voorstel van de Commissie voor een verordening tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2014-2020; is echter van mening dat het toepassingsgebied 
van de verordening beperkt moet blijven tot de beginselen van goed financieel beheer, 
omdat veranderende politieke en economische omstandigheden en onvoorziene 
gebeurtenissen in de loop van zeven jaar aanpassingen noodzakelijk kunnen maken; meent 
dat nadere bepalingen daarom in het interinstitutioneel akkoord (IIA) moeten worden 
opgenomen;

3. betreurt dat de Europese Rekenkamer tijdens de voorbereiding van het nieuwe MFK voor 
2014-2020 niet is gevraagd een overzichtsrapport over de sterke en zwakke punten van het 
vorige MFK op te stellen; vraagt de Rekenkamer daarom tijdens de voorbereiding van het 
MFK voor na 2020 een dergelijk rapport op te stellen;

4. blijft ervan overtuigd dat een goed begrotingsbeheer moet voortbouwen op de ervaring die 
in vorige jaren met de uitvoering van de begroting is opgedaan; is in dit verband van 
mening dat de inspanningen van de Commissie begrotingscontrole, als commissie met 
horizontale bevoegdheden, van bijzonder belang zijn;

5. betreurt dat het nieuwe ontwerp van interinstitutioneel akkoord – wat de uitvoering van de 
begroting betreft – geen bepalingen betreffende zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid 
en goed financieel beheer uit het oogpunt van de begrotingscontrole omvat;

6. vraagt dat in het nieuwe interinstitutioneel akkoord bepalingen betreffende 
verantwoordingsplicht, transparantie en goed financieel beheer worden toegevoegd, voor 
zover die nog niet in het nieuwe, herziene Financieel Reglement (FR) staan;

7. benadrukt dat de lidstaten overeenkomstig artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie hun deel van de verantwoordelijkheid op zich moeten 
nemen; herinnert eraan dat 90% van de fouten die de Rekenkamer heeft ontdekt, zich in 
de lidstaten heeft voorgedaan, en dat het merendeel van die fouten vermeden had kunnen 
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worden;

8. vraagt alle lidstaten nationale beheersverklaringen af te leggen die op het passende 
politieke niveau ondertekend zijn; is van mening dat de financiële correcties met 15% per 
fonds moeten worden verminderd als een lidstaat een nationale beheersverklaring over de 
uitgaven in gedeeld beheer heeft ingediend;

9. vraagt de Commissie in samenwerking met de lidstaten een model voor nationale 
beheersverklaringen vast te stellen dat deze zinvol en vergelijkbaar zal maken; is van 
mening dat in deze verklaringen onder meer moet worden bevestigd dat wordt voldaan 
aan criteria zoals de betrouwbaarheid van de rekeningen, de doeltreffendheid van de 
beheers- en controlesystemen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen en precies moet worden vermeld hoever de zekerheid reikt en waarop deze 
gebaseerd is, en dat zij van een accountantsverklaring vergezeld moeten gaan en 
voorbehouden en disclaimers moeten bevatten1; is van mening dat de Rekenkamer en de 
Commissie de inhoud van de nationale beheersverklaringen in hun auditwerkzaamheden 
moeten kunnen verwerken;

10. vraagt alle lidstaten zinvolle jaarlijkse samenvattingen te verstrekken en deze openbaar te 
maken;

11. betreurt dat het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) intergouvernementeel en buiten 
de institutionele structuren van de Europese Unie om is opgezet, hoewel de euro een van 
de prerogatieven van de Unie is; wijst erop dat dit de besluitvorming in het kader van het 
ESM-Verdrag ondoorzichtig maakt, wat twijfel doet rijzen over verantwoordingsplicht en 
democratisch toezicht;

Specifieke kwesties

12. vraagt dat de inkomsten en uitgaven die het gevolg zijn van de uitvoering van de 
respectieve Europese Ontwikkelingsfondsen met het oog op het nodige democratische 
toezicht worden opgenomen in de algemene begroting van de Unie; merkt op dat de 
middelen onder rubriek 4 dienovereenkomstig moeten worden verhoogd;

13. vraagt dat boetes voor illegale handel in tabaksproducten als externe 
bestemmingsontvangsten worden beschouwd teneinde de strijd tegen de smokkel en 
namaak van sigaretten op te voeren;

14. vraagt dat boetes op het gebied van mededinging, andere boetes en schuldvorderingen die 
voortvloeien uit buitengerechtelijke schikkingen of andere soortgelijke akkoorden met 
niet-statelijke derden worden beschouwd als inkomsten voor de EU-begroting, ongeacht 
of het gaat om bestemmingsontvangsten of andere vormen van ontvangsten;

15. merkt op dat niet-gesplitste kredieten die overeenkomen met bij de afsluiting van het 
begrotingsjaar rechtmatig aangegane verplichtingen, van rechtswege uitsluitend naar het 
eerstvolgende begrotingsjaar moeten worden overgedragen, en dat dezelfde regel moet 

                                               
1 Zie bijlage 1 bij de brief van commissaris Šemeta van 24 februari 2011 aan de voorzitter van de Commissie 
begrotingscontrole.
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gelden voor vrijgemaakte en ongebruikte kredieten (vastleggingen en betalingen) die niet 
onder artikel 9, leden 2 en 3, van het nieuwe ontwerp van Financieel Reglement vallen, 
alsook voor beschikbare, onuitgegeven marges onder het algemene maximum van het 
MFK voor elke rubriek, die een "algemene MFK-marge" moeten vormen en tijdens het 
volgende begrotingsjaar volgens behoefte aan de verschillende rubrieken moeten worden 
toegewezen;

16. wenst dat vrijgemaakte en ongebruikte kredieten (vastleggingen en betalingen) in het 
kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure bij besluit van de begrotingsautoriteit kunnen 
worden overgedragen naar de begroting voor het volgende jaar of naar een van de latere 
begrotingen; wenst dat vrijgemaakte en ongebruikte kredieten aan een specifiek 
programma kunnen worden toegewezen of in een voorlopig hoofdstuk kunnen worden 
opgenomen; merkt op dat er in dat geval pas middelen van de lidstaten mogen worden 
gevorderd nadat de begrotingsautoriteit een besluit heeft genomen over de specifieke 
bestemming daarvan;

17. wenst dat ongebruikte marges onder de afzonderlijke maxima van het MFK kunnen 
worden overgedragen naar om het even welk maximum in een van de volgende jaren van 
het MFK, zonder dat het totale bedrag van het MFK wordt gewijzigd;

18. vraagt dat het overschot en de niet uitgegeven vastleggingen van de voorgaande 
begrotingsjaren van het huidige MFK, alsook de vrijgemaakte kredieten, in de reserve 
voor betalingen en vastleggingen worden geplaatst;

19. vraagt dat belasting op de toegevoegde waarde (btw) als subsidiabele projectkosten wordt 
beschouwd;

20. vraagt dat de verschillende soorten begrotingssteun duidelijk worden gedefinieerd; merkt 
op dat ook de verplichtingen van de ontvanger en de voorwaarden waaronder 
begrotingssteun wordt verleend, duidelijk moeten worden aangegeven.
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