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1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de 
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling III – Commissie
(SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC)) 

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20081,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het 
begrotingsjaar 2008 – Deel I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan het Europees Parlement over de follow-up 
van de kwijtingsbesluiten voor 2007 (COM(2009)0526) en het bijbehorende 
werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2009)1427),

– gezien de mededeling van de Commissie "Synthese van de beheersresultaten van de 
Commissie in 2008" (COM(2009)0256),

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2008 
uitgevoerde interne controles (COM(2009)0419) en het bijbehorende werkdocument van 
de diensten van de Commissie (SEC(2009)1102),

– gezien het verslag van de Commissie "Antwoorden van de lidstaten op het jaarverslag van 
de Rekenkamer over 2007" (COM(2009)0096),

– gezien het groenboek over het Europees transparantie-initiatief, dat door de Commissie is 
goedgekeurd op 3 mei 2006 (COM(2006)0194),

– gezien het advies nr. 2/2004 van de Rekenkamer over het model "single audit" (en een 
voorstel voor een communautair internecontrolekader)3,

– gezien de mededeling van de Commissie over een stappenplan voor een geïntegreerd 
internecontrolekader (COM(2005)0252),

 gezien het actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader 
(COM(2006)0009), het verslag over het actieplan van de Commissie voor een 
geïntegreerd internecontrolekader (COM(2008)0110) en het bij het verslag horende 
werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2008)0259),

 gezien het verslag over de impact van het actieplan van de Commissie voor een 
geïntegreerd internecontrolekader (COM(2009)0043),

– gezien het advies nr. 6/2007 van de Rekenkamer over de jaarlijkse overzichten van de 

                                               
1 PB L 71 van 14.3.2008.
2 PB C 273 van 13.11.2009, blz. 1.
3 PB C 107 van 30.4.2004, blz. 1.
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lidstaten, de nationale verklaringen van de lidstaten en de door nationale controle-
instanties verrichte controlewerkzaamheden met betrekking tot EU-middelen1,

 gezien het actieplan van de Commissie ter versterking van de toezichthoudende rol van de 
Commissie in het kader van het gedeeld beheer van structurele acties (COM(2008)0097) 
en het tussentijds verslag over de follow-up van dat actieplan (SEC(2009)1463),

 gezien het verslag van de Commissie over de voortgang van Bulgarije met betrekking tot 
het mechanisme voor samenwerking en toetsing (COM(2009)0402) en het bijbehorende 
document (SEC(2009)1427),

 gezien het verslag van de Commissie over de voortgang van Roemenië met betrekking tot 
het mechanisme voor samenwerking en toetsing (COM(2009)0401) en het bijbehorende 
document (SEC(2009)1073),

 gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting over het 
begrotingsjaar 2008, tezamen met de antwoorden van de instellingen2, en de speciale 
verslagen van de Rekenkamer,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en 
de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als 
bedoeld in artikel 248 van het EG-Verdrag3, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 december 2008 over een 
gemeenschappelijke visie op het begrip aanvaardbaar foutenrisico (COM(2008)0866) en 
het bijbehorende werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2008)3054),

– gezien de aanbeveling van de Raad van ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– gelet op de artikelen 274, 275, en 276 van het EG-Verdrag, de artikelen 317, 318 en 319 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de artikelen 179 bis en 
180 ter van het Euratom-Verdrag,

– gezien de internationale audit- en boekhoudnormen, met name deze die van toepassing 
zijn op de openbare sector,

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen4, en met name de artikelen 145, 146 en 147,

– gelet op artikel 76 en bijlage VI van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en de adviezen van de overige 
betrokken commissies (A7-0000/2010),

                                               
1 PB C 216 van 14.9.2007, blz. 3.
2 PB C 269 van 10.11.2009, blz. 1.
3 PB C 273 van 13.11.2009, blz. 122.
4 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
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A. overwegende dat, overeenkomstig artikel 317 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, de Commissie de begroting in samenwerking met de lidstaten uitvoert 
onder haar eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig het beginsel van goed 
financieel beheer,

1. ................ de Commissie kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de 
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008;

2. formuleert zijn opmerkingen in de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van de 
besluiten tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling III – Commissie en uitvoerende 
agentschappen;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 
uitmaakt, te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie en de 
Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese 
Unie (serie L).
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2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Uitvoerend 
Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2008
(SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC)) 

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20081,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het 
begrotingsjaar 2008 – Deel I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele 
media en cultuur voor het begrotingsjaar 2008,

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan het Europees Parlement over de follow-up 
van de kwijtingsbesluiten voor 2007 (COM(2009)0526) en het bijbehorende 
werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2009)1427),

– gezien de mededeling van de Commissie "Synthese van de beheersresultaten van de 
Commissie in 2008" (COM(2009)0256),

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2008 
uitgevoerde interne controles (COM(2009)0419) en het bijbehorende werkdocument van 
de diensten van de Commissie (SEC(2009)1102),

 gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Uitvoerend 
Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2008, 
tezamen met de antwoorden van het agentschap3,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en 
de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als 
bedoeld in artikel 248 van het EG-Verdrag4, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 december 2008 over een 
gemeenschappelijke visie op het begrip aanvaardbaar foutenrisico (COM(2008)0866) en 
het bijbehorende werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2008)3054),

– gezien de aanbeveling van de Raad van ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– gelet op de artikelen 274, 275, en 276 van het EG-Verdrag, de artikelen 317, 318 en 319 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de artikelen 179 bis en 
180 ter van het Euratom-Verdrag,

                                               
1 PB L 71 van 14.3.2008.
2 PB C 273 van 13.11.2009, blz. 1.
3 PB C 304 van 15.12.2009, blz. 65.
4 PB C 273 van 13.11.2009, blz. 122.
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– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002
houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen1, en met name de artikelen 55, 145, 146 en 147,

– gelet op Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling 
van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer 
van communautaire programma's worden gedelegeerd2, en met name artikel 14, lid 3,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1653/2004 van de Commissie van 21 september 2004 
houdende een model voor het financieel reglement van de uitvoerende agentschappen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad tot vaststelling van het statuut 
van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van 
communautaire programma's worden gedelegeerd3, en met name artikel 66, eerste en 
tweede alinea,

– gelet op Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het 
Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de 
communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur –
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad4,

– gelet op artikel 76 en bijlage VI van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en de adviezen van de overige 
betrokken commissies (A7-0000/2010),

A. overwegende dat, overeenkomstig artikel 317 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, de Commissie de begroting in samenwerking met de lidstaten uitvoert 
onder haar eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig het beginsel van goed 
financieel beheer,

1. ................ de directeur van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en 
cultuur kwijting voor de uitvoering van de begroting van het uitvoerend agentschap voor 
het begrotingsjaar 2008;

2. formuleert zijn opmerkingen in de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van de 
besluiten tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling III – Commissie en uitvoerende 
agentschappen;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit, het besluit over het verlenen van kwijting voor de 
uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, 
afdeling III – Commissie en de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van deze 
besluiten, te doen toekomen aan de directeur van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, 
audiovisuele media en cultuur, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie en de 
Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese 

                                               
1 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. 
2 PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1.
3 PB L 297 van 22.9.2004, blz. 6.
4 PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35.
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Unie (serie L).
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3. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van het 
Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het 
begrotingsjaar 2008
(SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC)) 

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20081,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het 
begrotingsjaar 2008 – Deel I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap voor 
concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2008,

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan het Europees Parlement over de follow-up 
van de kwijtingsbesluiten voor 2007 (COM(2009)0526) en het bijbehorende 
werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2009)1427),

– gezien de mededeling van de Commissie "Synthese van de beheersresultaten van de 
Commissie in 2008" (COM(2009)0256),

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2008 
uitgevoerde interne controles (COM(2009)0419) en het bijbehorende werkdocument van 
de diensten van de Commissie (SEC(2009)1102),

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Uitvoerend 
Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2008, 
tezamen met de antwoorden van het agentschap3,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en 
de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als 
bedoeld in artikel 248 van het EG-Verdrag4, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 december 2008 over een 
gemeenschappelijke visie op het begrip aanvaardbaar foutenrisico (COM(2008)0866) en 
het bijbehorende werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2008)3054),

– gezien de aanbeveling van de Raad van ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– gelet op de artikelen 274, 275, en 276 van het EG-Verdrag, de artikelen 317, 318 en 319 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de artikelen 179 bis en 
180 ter van het Euratom-Verdrag,

                                               
1 PB L 71 van 14.3.2008.
2 PB C 273 van 13.11.2009, blz. 1.
3 PB C 304 van 15.12.2009, blz. 77.
4 PB C 273 van 13.11.2009, blz. 122.
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– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen1, en met name de artikelen 55, 145, 146 en 147,

– gelet op Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling 
van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer 
van communautaire programma's worden gedelegeerd2, en met name artikel 14, lid 3,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1653/2004 van de Commissie van 21 september 2004 
houdende een model voor het financieel reglement van de uitvoerende agentschappen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad tot vaststelling van het statuut 
van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van 
communautaire programma's worden gedelegeerd3, en met name artikel 66, eerste en 
tweede alinea,

– gelet op Besluit 2004/20/EG van de Commissie van 23 december 2003 tot oprichting van 
een uitvoerend agentschap, genaamd het "Uitvoerend Agentschap voor intelligente 
energie", voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van energie 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad4,

– gelet op Besluit 2007/372/EG van de Commissie van 31 mei 2007 tot wijziging van 
Besluit nr. 2004/20/EG waarbij het Uitvoerend Agentschap voor intelligente energie 
wordt omgevormd tot het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en 
innovatie5,

– gelet op artikel 76 en bijlage VI van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en de adviezen van de overige 
betrokken commissies (A7-0000/2010),

A. overwegende dat, overeenkomstig artikel 317 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, de Commissie de begroting in samenwerking met de lidstaten uitvoert 
onder haar eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig het beginsel van goed 
financieel beheer,

1. ................ de directeur van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en 
innovatie kwijting voor de uitvoering van de begroting van het uitvoerend agentschap 
voor het begrotingsjaar 2008;

2. formuleert zijn opmerkingen in de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van de 
besluiten tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling III – Commissie en uitvoerende 
agentschappen;

                                               
1 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. 
2 PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1.
3 PB L 297 van 22.9.2004, blz. 6.
4 PB L 5 van 9.1.2004, blz. 85.
5 PB L 140 van 1.6.2007, blz. 52.
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3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit, het besluit over het verlenen van kwijting voor de 
uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, 
afdeling III – Commissie en de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van deze 
besluiten, te doen toekomen aan de directeur van het Uitvoerend Agentschap voor 
concurrentievermogen en innovatie, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie en de 
Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese 
Unie (serie L).
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4. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van het 
Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten voor het begrotingsjaar 2008
(SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC)) 

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20081,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het 
begrotingsjaar 2008 – Deel I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en 
consumenten voor het begrotingsjaar 2008,

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan het Europees Parlement over de follow-up 
van de kwijtingsbesluiten voor 2007 (COM(2009)0526) en het bijbehorende 
werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2009)1427),

– gezien de mededeling van de Commissie "Synthese van de beheersresultaten van de 
Commissie in 2008" (COM(2009)0256),

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2008 
uitgevoerde interne controles (COM(2009)0419) en het bijbehorende werkdocument van 
de diensten van de Commissie (SEC(2009)1102),

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Uitvoerend 
Agentschap voor gezondheid en consumenten voor het begrotingsjaar 2008, tezamen met 
de antwoorden van het agentschap3,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en 
de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als 
bedoeld in artikel 248 van het EG-Verdrag4, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 december 2008 over een 
gemeenschappelijke visie op het begrip aanvaardbaar foutenrisico (COM(2008)0866) en 
het bijbehorende werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2008)3054),

– gezien de aanbeveling van de Raad van ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– gelet op de artikelen 274, 275, en 276 van het EG-Verdrag, de artikelen 317, 318 en 319 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de artikelen 179 bis en 
180 ter van het Euratom-Verdrag,

                                               
1 PB L 71 van 14.3.2008.
2 PB C 273 van 13.11.2009, blz. 1.
3 PB C 304 van 15.12.2009, blz. 83.
4 PB C 273 van 13.11.2009, blz. 122.
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– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen1, en met name de artikelen 55, 145, 146 en 147,

– gelet op Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling 
van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer 
van communautaire programma's worden gedelegeerd2, en met name artikel 14, lid 3,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1653/2004 van de Commissie van 21 september 2004 
houdende een model voor het financieel reglement van de uitvoerende agentschappen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad tot vaststelling van het statuut 
van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van 
communautaire programma's worden gedelegeerd3, en met name artikel 66, eerste en 
tweede alinea,

– gelet op Besluit 2004/858/EG van de Commissie van 15 december 2004 tot oprichting van 
een uitvoerend agentschap, genaamd het "Agentschap voor het 
volksgezondheidsprogramma", voor het beheer van de communautaire maatregelen op het 
gebied van de volksgezondheid overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de 
Raad4,

– gelet op Besluit van de Commissie van 20 juni 2008 tot wijziging van Besluit 
2004/858/EG om het Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma om te vormen tot 
Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten5,

– gelet op artikel 76 en bijlage VI van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en de adviezen van de overige 
betrokken commissies (A7-0000/2010),

A. overwegende dat, overeenkomstig artikel 317 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, de Commissie de begroting in samenwerking met de lidstaten uitvoert 
onder haar eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig het beginsel van goed 
financieel beheer,

1. ................ de directeur van het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten 
kwijting voor de uitvoering van de begroting van het uitvoerend agentschap voor het 
begrotingsjaar 2008;

2. formuleert zijn opmerkingen in de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van de 
besluiten tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling III – Commissie en uitvoerende 
agentschappen;

                                               
1 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
2 PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1.
3 PB L 297 van 22.9.2004, blz. 6.
4 PB L 369 van 16.12.2004, blz. 73.
5 PB L 173 van 3.7.2008, blz. 27.
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3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit, het besluit over het verlenen van kwijting voor de 
uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, 
afdeling III – Commissie en de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van deze 
besluiten, te doen toekomen aan de directeur van het Uitvoerend Agentschap voor 
gezondheid en consumenten, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie en de 
Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese 
Unie (serie L).
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5. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Uitvoerend 
Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk voor het begrotingsjaar 2008
(SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20081,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het 
begrotingsjaar 2008 – Deel I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees 
vervoersnetwerk voor het begrotingsjaar 2008,

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan het Europees Parlement over de follow-up 
van de kwijtingsbesluiten voor 2007 (COM(2009)0526) en het bijbehorende 
werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2009)1427),

– gezien de mededeling van de Commissie "Synthese van de beheersresultaten van de 
Commissie in 2008" (COM(2009)0256),

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2008 
uitgevoerde interne controles (COM(2009)0419) en het bijbehorende werkdocument van 
de diensten van de Commissie (SEC(2009)1102),

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het 
Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk voor het begrotingsjaar 
2008, tezamen met de antwoorden van het agentschap3,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en 
de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als 
bedoeld in artikel 248 van het EG-Verdrag4,

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 december 2008 over een 
gemeenschappelijke visie op het begrip aanvaardbaar foutenrisico (COM(2008)0866) en 
het bijbehorende werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2008)3054),

– gezien de aanbeveling van de Raad van ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– gelet op de artikelen 274, 275, en 276 van het EG-Verdrag, de artikelen 317, 318 en 319 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de artikelen 179 bis en 
180 ter van het Euratom-Verdrag,

                                               
1 PB L 71 van 14.3.2008.
2 PB C 273 van 13.11.2009, blz. 1.
3 PB C 304 van 15.12.2009, blz. 71. 
4 PB C 273 van 13.11.2009, blz. 122.



PE429.615v01-00 16/57 PR\792166NL.doc

NL

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen1, en met name de artikelen 55, 145, 146 en 147,

– gelet op Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling 
van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer 
van communautaire programma's worden gedelegeerd2, en met name artikel 14, lid 3,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1653/2004 van de Commissie van 21 september 2004 
houdende een model voor het financieel reglement van de uitvoerende agentschappen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad tot vaststelling van het statuut 
van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van 
communautaire programma's worden gedelegeerd3, en met name artikel 66, eerste en 
tweede alinea,

– gelet op Besluit van de Commissie van 26 oktober 2006 tot oprichting van het uitvoerend 
agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk krachtens Verordening (EG) nr. 
58/2003 van de Raad4,

– gelet op artikel 76 en bijlage VI van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en de adviezen van de overige 
betrokken commissies (A7-0000/2010),

A. overwegende dat, overeenkomstig artikel 317 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, de Commissie de begroting in samenwerking met de lidstaten uitvoert
onder haar eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig het beginsel van goed 
financieel beheer,

1. ................ de directeur van het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees 
vervoersnetwerk kwijting voor de uitvoering van de begroting van het uitvoerend 
agentschap voor het begrotingsjaar 2008;

2. formuleert zijn opmerkingen in de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van de 
besluiten tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling III – Commissie en uitvoerende 
agentschappen;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit, het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering 
van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling III –
Commissie en de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van deze besluiten, te doen toekomen 
aan de directeur van het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk, de 
Raad, de Commissie, het Hof van Justitie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

                                               
1 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
2 PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1.
3 PB L 297 van 22.9.2004, blz. 6.
4 PB L 32 van 6.2.2007, blz. 88.
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6. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van de algemene begroting van de Europese Unie 
voor het begrotingsjaar 2008, afdeling III – Commissie 
(SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC)) 

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20081,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het 
begrotingsjaar 2008 – Deel I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan het Europees Parlement over de follow-up 
van de kwijtingsbesluiten voor 2007 (COM(2009)0526) en het bijbehorende 
werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2009)1427),

– gezien de mededeling van de Commissie "Synthese van de beheersresultaten van de 
Commissie in 2008" (COM(2009)0256),

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2008 
uitgevoerde interne controles (COM(2009)0419) en het bijbehorende werkdocument van 
de diensten van de Commissie (SEC(2009)1102),

– gezien het verslag van de Commissie "Antwoorden van de lidstaten op het jaarverslag van 
de Rekenkamer over 2007" (COM(2009)0096),

– gezien het groenboek over het Europees transparantie-initiatief, dat door de Commissie is 
goedgekeurd op 3 mei 2006 (COM(2006)0194),

– gezien het advies nr. 2/2004 van de Rekenkamer over het model "single audit" (en een 
voorstel voor een communautair internecontrolekader)3,

– gezien de mededeling van de Commissie over een stappenplan voor een geïntegreerd 
internecontrolekader (COM(2005)0252),

 gezien het actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader 
(COM(2006)0009), het verslag over het actieplan van de Commissie voor een 
geïntegreerd internecontrolekader (COM(2008)0110) en het bij het verslag horende 
werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2008)0259),

 gezien het verslag over de impact van het actieplan van de Commissie voor een 
geïntegreerd internecontrolekader (COM(2009)0043),

– gezien het advies nr. 6/2007 van de Rekenkamer over de jaarlijkse overzichten van de 
lidstaten, de nationale verklaringen van de lidstaten en de door nationale controle-

                                               
1 PB L 71 van 14.3.2008.
2 PB C 273 van 13.11.2009, blz. 1.
3 PB C 107 van 30.4.2004, blz. 1.
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instanties verrichte controlewerkzaamheden met betrekking tot EU-middelen1,

 gezien het actieplan van de Commissie ter versterking van de toezichthoudende rol van de 
Commissie in het kader van het gedeeld beheer van structurele acties (COM(2008)0097) 
en het tussentijds verslag over de follow-up van dat actieplan (SEC(2009)1463),

 gezien het verslag van de Commissie over de voortgang van Bulgarije met betrekking tot 
het mechanisme voor samenwerking en toetsing (COM(2009)0402) en het bijbehorende 
document (SEC(2009)1427),

 gezien het verslag van de Commissie over de voortgang van Roemenië met betrekking tot 
het mechanisme voor samenwerking en toetsing (COM(2009)0401) en het bijbehorende 
document (SEC(2009)1073),

 gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting over het 
begrotingsjaar 2008, tezamen met de antwoorden van de instellingen2, en de speciale 
verslagen van de Rekenkamer,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en 
de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als 
bedoeld in artikel 248 van het EG-Verdrag3, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 december 2008 over een 
gemeenschappelijke visie op het begrip aanvaardbaar foutenrisico (COM(2008)0866) en 
het bijbehorende werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2008)3054),

– gezien de aanbeveling van de Raad van ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– gelet op de artikelen 274, 275, en 276 van het EG-Verdrag, de artikelen 317, 318 en 319 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de artikelen 179 bis en 
180 ter van het Euratom-Verdrag,

– gezien de internationale audit- en boekhoudnormen, met name deze die van toepassing 
zijn op de openbare sector,

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen4, en met name de artikelen 55, 145, 146 en 147,

– gelet op Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling 
van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer 
van communautaire programma's worden gedelegeerd5, en met name artikel 14, leden 2 
en 3,

                                               
1 PB C 216 van 14.9.2007, blz. 3.
2 PB C 269 van 10.11.2009, blz. 1.
3 PB C 273 van 13.11.2009, blz. 122.
4 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
5 PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1.
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– gelet op artikel 76 en bijlage VI van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en de adviezen van de overige 
betrokken commissies (A7-0000/2010),

A. overwegende dat de Commissie overeenkomstig artikel 318 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie verantwoordelijk is voor het opstellen van de 
rekeningen,

1. ................ de afsluiting van de rekeningen betreffende de uitvoering van de algemene 
begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het Hof 
van Justitie, de Rekenkamer en de Europese Investeringsbank, en te zorgen voor 
publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).
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7. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van de besluiten over het 
verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese 
Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling III – Commissie en uitvoerende 
agentschappen
(SEC(2009)1089 – C7 0172/2009 – 2009/2068(DEC)) 

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20081,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het 
begrotingsjaar 2008 – Deel I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan het Europees Parlement over de follow-up 
van de kwijtingsbesluiten voor 2007 (COM(2009)0526) en het bijbehorende 
werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2009)1427),

– gezien de mededeling van de Commissie "Synthese van de beheersresultaten van de 
Commissie in 2008" (COM(2009)0256),

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2008 
uitgevoerde interne controles (COM(2009)0419) en het bijbehorende werkdocument van 
de diensten van de Commissie (SEC(2009)1102),

– gezien het verslag van de Commissie "Antwoorden van de lidstaten op het jaarverslag van 
de Rekenkamer over 2007" (COM(2009)0096),

– gezien het groenboek over het Europees transparantie-initiatief, dat door de Commissie is 
goedgekeurd op 3 mei 2006 (COM(2006)0194),

– gezien het advies nr. 2/2004 van de Rekenkamer over het model "single audit" (en een 
voorstel voor een communautair internecontrolekader)3,

– gezien de mededeling van de Commissie over een stappenplan voor een geïntegreerd 
internecontrolekader (COM(2005)0252),

 gezien het actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader 
(COM(2006)0009), het verslag over het actieplan van de Commissie voor een 
geïntegreerd internecontrolekader (COM(2008)0110) en het bij het verslag horende 
werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2008)0259),

 gezien het verslag over de impact van het actieplan van de Commissie voor een 
geïntegreerd internecontrolekader (COM(2009)0043),

                                               
1 PB L 71 van 14.3.2008.
2 PB C 273 van 13.11.2009, blz. 1.
3 PB C 107 van 30.4.2004, blz. 1.
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– gezien het advies nr. 6/2007 van de Rekenkamer over de jaarlijkse overzichten van de 
lidstaten, de nationale verklaringen van de lidstaten en de door nationale controle-
instanties verrichte controlewerkzaamheden met betrekking tot EU-middelen1,

 gezien het actieplan van de Commissie ter versterking van de toezichthoudende rol van de 
Commissie in het kader van het gedeeld beheer van structurele acties (COM(2008)0097) 
en het tussentijds verslag over de follow-up van dat actieplan (SEC(2009)1463),

 gezien het verslag van de Commissie over de voortgang van Bulgarije met betrekking tot 
het mechanisme voor samenwerking en toetsing (COM(2009)0402) en het bijbehorende 
document (SEC(2009)1427),

 gezien het verslag van de Commissie over de voortgang van Roemenië met betrekking tot 
het mechanisme voor samenwerking en toetsing (COM(2009)0401) en het bijbehorende 
document (SEC(2009)1073),

 gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting over het 
begrotingsjaar 2008, tezamen met de antwoorden van de instellingen2, en de speciale 
verslagen van de Rekenkamer,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en 
de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als 
bedoeld in artikel 248 van het EG-Verdrag3, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 december 2008 over een 
gemeenschappelijke visie op het begrip aanvaardbaar foutenrisico (COM(2008)0866) en 
het bijbehorende werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2008)3054),

– gezien de aanbeveling van de Raad van ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– gelet op de artikelen 274, 275, en 276 van het EG-Verdrag, de artikelen 317, 318 en 319 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de artikelen 179 bis en 
180 ter van het Euratom-Verdrag,

– gezien de internationale audit- en boekhoudnormen, met name deze die van toepassing 
zijn op de openbare sector,

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen4, en met name de artikelen 55, 145, 146 en 147,

– gelet op Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling 
van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer 
van communautaire programma's worden gedelegeerd5, en met name artikel 14, leden 2 

                                               
1 PB C 216 van 14.9.2007, blz. 3.
2 PB C 269 van 10.11.2009, blz. 1.
3 PB C 273 van 13.11.2009, blz. 122.
4 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
5 PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1.
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en 3,

– gelet op artikel 76 en bijlage VI van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en de adviezen van de overige 
betrokken commissies (A7-0000/2010),

A. overwegende dat artikel 317 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Commissie de begroting uitvoert in samenwerking met de lidstaten, 
die met de Commissie samenwerken om te verzekeren dat de toegekende kredieten 
volgens het beginsel van goed financieel beheer worden gebruikt,

B. overwegende dat de uitvoering van het EU-beleid wordt gekenmerkt door het "gedeeld 
beheer" van de Gemeenschapsbegroting door de Commissie en de lidstaten, dat inhoudt 
dat 80% van de communautaire uitgaven door de lidstaten wordt beheerd,

C. overwegende dat de verbetering van het financiële beheer in de EU moet worden 
ondersteund door een nauw toezicht op de voortgang bij de Commissie en in de lidstaten, 
en dat de lidstaten verantwoordelijkheid voor het beheer van EU-middelen op zich 
moeten nemen en voor de totstandbrenging van een geïntegreerd internecontrolekader 
van de EU moeten zorgen teneinde een positieve betrouwbaarheidsverklaring te 
verkrijgen,

D. overwegende dat het Parlement er in zijn vijf vorige kwijtingsresoluties op heeft gewezen 
dat het dringend noodzakelijk is op het passende politieke niveau nationale verklaringen 
in te voeren over alle communautaire middelen in gedeeld beheer, opdat elke lidstaat de 
verantwoordelijkheid voor het beheer van de ontvangen EU-middelen op zich neemt,

E. overwegende dat de uitvoering van punt 44 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 
mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer1 (IIA) en artikel 53 ter, lid 3, van het 
Financieel Reglement betreffende jaarlijkse overzichten van de beschikbare controles en 
verklaringen in aanzienlijke mate moet bijdragen tot een beter beheer van de EU-
begroting,

F. overwegende dat de Rekenkamer in bovengenoemd advies nr. 6/2007 eveneens benadrukt 
dat de nationale verklaringen als een nieuw element van interne controle op de EU-
middelen kunnen worden beschouwd en een betere controle van de EU-middelen op 
terreinen van gedeeld beheer kunnen stimuleren,

G. overwegende dat de werkzaamheden van de Commissie begrotingscontrole van het 
Parlement in het algemeen en de kwijtingsprocedure in het bijzonder deel uitmaken van 
een proces waarmee wordt beoogd dat de Commissie als geheel, de individuele
commissarissen, alsmede alle andere betrokken actoren, waarvan de lidstaten de 
belangrijkste zijn, volledige verantwoording afleggen voor het financiële beheer in de 
EU, overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en dat zo 
een solidere basis voor de besluitvorming wordt gelegd,

                                               
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
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H. overwegende dat de Commissie begrotingscontrole van het Parlement tijdens de volgende 
begrotingsprocedure naar behoren rekening moet houden met de resultaten en 
aanbevelingen van de kwijting 2008,

I. overwegende dat de aanbeveling van de Raad over de kwijting, om een constructief doel 
te dienen, gericht moet zijn op sterkere hervormingsinspanningen en een grotere 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om de door de Rekenkamer aangewezen 
problemen te verhelpen en voor een beter financieel beheer in de EU te zorgen,

HORIZONTALE KWESTIES

Betrouwbaarheid van de rekeningen en wettigheid van de onderliggende verrichtingen 

1. stelt met tevredenheid vast dat de Rekenkamer een positief advies over de 
betrouwbaarheid van de definitieve jaarrekening uitbrengt en dat de Rekenkamer 
verklaart dat de jaarrekening, behoudens een paar opmerkingen, op alle materiële punten 
een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de Gemeenschappen per 31 
december 2008;

2. spreekt niettemin zijn bezorgdheid uit over de opmerkingen van de Rekenkamer over 
tekortkomingen in het boekhoudsysteem voor facturen/kostendeclaraties en 
voorfinanciering bij een aantal organen en directoraten-generaal van de Commissie, die 
een risico vormen voor de kwaliteit van de financiële informatie;

3. is verheugd dat de Rekenkamer een goedkeurende verklaring heeft gegeven over de 
ontvangsten, de vastleggingen voor alle beleidsgroepen en de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen voor de beleidsgroepen Onderwijs en burgerschap en 
Administratieve en andere uitgaven, die op alle materiële punten wettig en regelmatig 
zijn;

4. is verheugd over de inspanningen van de Commissie om betere controle- en 
beheersystemen te bevorderen en toe te passen, die hebben geleid tot een verbetering ten 
opzichte van vorige jaren, met name een daling van het aantal fouten dat de Rekenkamer 
heeft vastgesteld in de onderliggende verrichtingen op een aantal uitgavengebieden (de 
beleidsgebieden Landbouw en natuurlijke hulpbronnen, Onderzoek, energie en vervoer 
en Onderwijs en burgerschap;

5. betreurt dat er in de betrouwbaarheidsverklaring nog steeds voorbehoud wordt gemaakt 
bij uiterst belangrijke uitgavengebieden in de communautaire begroting voor het 
begrotingsjaar 2008 (Plattelandsontwikkeling, Structurele acties, Onderzoek, energie en 
vervoer, Externe maatregelen op het niveau van de uitvoerende organisaties en 
Uitbreiding), waar de betalingen nog steeds op grote schaal materiële fouten vertonen;

6. is van mening dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het 
actieplan ter versterking van de toezichthoudende rol van de Commissie in het gedeelde 
beheer van structurele acties ten goede komt aan het cohesiebeleid, dat nog steeds zeer 
grote problemen vertoont, ondanks de vooruitgang die de Commissie heeft gemaakt in de 
richting van een efficiënter gebruik van de EU-middelen en de algemene 
controleomgeving;

7. is, wat Onderzoek, energie en vervoer en Externe steun, ontwikkeling en uitbreiding 
betreft, evenzeer van mening dat het actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd 
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internecontrolekader nu al resultaten zou moeten opleveren en dat de Commissie in staat 
zou moeten zijn om het effect van dit actieplan aan te tonen aan de hand van een reeks 
indicatoren en descriptoren;

8. neemt echter nota van de opmerking van de Rekenkamer dat het nog niet mogelijk is om 
te bepalen of het actieplan een meetbare impact op de toezicht- en controlesystemen en 
uiteindelijk ook op de regelmatigheid van de verrichtingen heeft gehad (punt 2.28 van het 
jaarverslag 2008);

Informatie en kader van de betrouwbaarheidsverklaring

9. is tevreden over het werk dat de Rekenkamer heeft verricht om de aanpak van de 
betrouwbaarheidsverklaring verder te verduidelijken met betrekking tot factoren die 
bijdragen tot efficiëntere en effectievere controlesystemen van jaar tot jaar in elke sector, 
alsook over de kwaliteit van specifieke delen van het jaarverslag van de Rekenkamer, 
zoals het deel over structurele acties, en verzoekt de Rekenkamer het Parlement 
regelmatig te blijven informeren;

10. is van mening dat de beoordeling door de Rekenkamer van de wijze waarop de 
Commissie de EU-middelen beheert, die sinds het Verdrag van Maastricht jaarlijks wordt 
verricht, een nuttig middel is gebleken om het beheer van deze middelen te verbeteren, en 
erkent dat de Commissie grote inspanningen heeft geleverd om het beheer te verbeteren;

11. wijst op de vooruitgang die sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Nice is 
geboekt, in zoverre de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de 
rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen 
worden bevestigd, kan worden aangevuld door de specifieke beoordelingen voor ieder 
belangrijk werkterrein van de Unie (nu artikel 287, lid 1, van het Verdrag betreffende 
werking van de Europese Unie);

12. is echter ook van mening dat één algemene jaarlijkse beoordeling geen getrouw beeld 
geeft van de complexe structuur van de financiën van de EU, en is voorts van mening dat 
het feit dat er na vijftien jaar nog steeds een negatieve jaarlijkse beoordeling wordt 
gegeven, negatieve reacties kan uitlokken bij de burgers, die niet begrijpen waarom de 
Rekenkamer steeds een negatief advies geeft;

Herziening van de Verdragen: hervorming van de betrouwbaarheidsverklaring

13. merkt op dat het Parlement overeenkomstig artikel 48, lid 2, van het EU-Verdrag, zoals 
gewijzigd bij het Verdrag van Lissabon, een grote rol heeft gekregen in de procedure 
voor de herziening van de Verdragen, en nu het initiatiefrecht heeft om de Raad 
voorstellen tot herziening van de Verdragen, en dus van de betrouwbaarheidsverklaring, 
voor te leggen;

14. roept op om te overwegen of het haalbaar is om in de toekomst afzonderlijke 
betrouwbaarheidsverklaringen te laten opstellen per sector/beleidsgebied en per 
meerjarenprogramma, teneinde de werkwijze van de Rekenkamer beter af te stemmen op 
de meerjarenaanpak en aanpak per sector van de financiën van de Commissie;
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Begrotingsbeheer

15. maakt zich zorgen over het feit dat de niet-afgewikkelde begrotingsvastleggingen (niet-
gebruikte vastleggingen die zijn overgedragen om in volgende jaren te worden gebruikt), 
vooral voor meerjarenprogramma's, in 2008 met 16,4 miljard EUR (11,8%) zijn gestegen 
tot 155,0 miljard EUR (punt 3.9 van het jaarverslag 2008), maar erkent dat dit te wijten is 
aan vertragingen tijdens de startfase van de nieuwe projecten;

16. neemt er echter nota van dat de Rekenkamer, hoewel de niet-afgewikkelde 
begrotingsvastleggingen voor gesplitste kredieten zeer hoog blijven en de totale 
vastleggingskredieten voor 2008 overschrijden, opmerkt dat de meeste niet-afgewikkelde 
begrotingsvastleggingen nu van 2007 en 2008 dateren en daarom betrekking hebben op 
het huidige financiële kader;

17. is verheugd dat de automatische vrijmaking tijdens de huidige financieringsperiode 
problemen zou moeten voorkomen, maar is nog steeds bezorgd over het feit dat het 
merendeel van de niet-afgewikkelde begrotingsvastleggingen ("RAL") betrekking heeft 
op het cohesiebeleid en samenhangt met het ontbreken van een vrijmakingsprocedure 
voor de periode 2000-2006;

18. verzoekt de lidstaten de resterende documenten betreffende de conformiteitsbeoordeling 
van de beheers- en controlesystemen zo spoedig mogelijk in te dienen en erop toe te zien 
dat deze van voldoende kwaliteit zijn, om verdere vertragingen met de tussentijdse 
betalingen en een verdere toename van het aantal niet-afgewikkelde 
begrotingsvastleggingen te voorkomen;

Terugvorderingen

19. stelt enige vooruitgang met betrekking tot de terugvorderingen vast, maar blijft bezorgd 
over het feit dat er nog steeds problemen zijn met ten onrechte betaalde communautaire 
middelen en de slechte kwaliteit van de verstrekte gegevens over de op nationaal niveau 
toegepaste correctiemechanismen;

20. is tevreden met de gegevens die de Commissie heeft verstrekt over de financiële
correcties per lidstaat tot september 2009, maar is bezorgd over het feit dat deze 
gecumuleerde gegevens niet bruikbaar zijn in een jaarverslag zoals dat van de 
Rekenkamer, zodat er geen volledige beoordeling van de prestaties in het ene jaar in 
kwestie, 2008, kan worden verricht;

21. verzoekt de Commissie de doeltreffendheid en doelmatigheid van de meerjarige 
terugvorderingssystemen te verbeteren, ook op het niveau van de lidstaten, en de 
gegevens over terugvorderingen en financiële correcties te consolideren, teneinde 
betrouwbare en vergelijkbare cijfers te verstrekken over de verschillende beleidsgebieden 
en beheerswijzen van de middelen; verzoekt de Commissie hierover aan het Parlement in 
de nota's over de jaarrekening verslag uit te brengen teneinde een globaal beeld te 
krijgen;

22. verzoekt de Commissie volledige en betrouwbare cijfers over terugvorderingen te 
presenteren, waarbij zij moet specificeren op welke lidstaat, welke begrotingslijn en welk 
jaar de verschillende terugvorderingen precies betrekking hebben, aangezien andere 
presentaties een ernstige controle onmogelijk maken;
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23. verzoekt de Commissie nogmaals voor elk Europees fonds een rangschikking van de 
lidstaten te maken, met vermelding van het vastgestelde foutenpercentage, en deze op 
actieve, transparante en vlot toegankelijke wijze aan het Parlement toe te zenden;

24. verzoekt de Rekenkamer opmerkingen over deze lijst te maken op basis van haar eigen 
bevindingen;

Opschorting van betalingen

25. wijst op het belang van besluiten en definitieve corrigerende maatregelen om uitgaven die 
niet volgens de EU-regelgeving zijn verricht van EU-financiering uit te sluiten, en 
herhaalt zijn verzoek om de exacte begrotingslijn en het begrotingsjaar te vermelden 
waarop individuele terugvorderingen betrekking hebben;

26. steunt de Commissie volledig bij de strikte toepassing van de wetgeving betreffende 
opschorting van betalingen en is verheugd over de reeds gestarte maatregelen om 
middelen niet over te maken als de Commissie niet over een absolute garantie beschikt 
over de betrouwbaarheid van de beheer- en controlesystemen van de lidstaat die de 
kredieten ontvangt;

27. vestigt de aandacht op het voorbeeld van Griekenland, waar belangrijke financiële 
correcties die bij besluit van de Commissie zijn verricht, blijkbaar tot betere prestaties 
hebben geleid;

28. is van mening dat, in geval van herhaaldelijk voorbehoud ten aanzien van 
uitgavenprogramma's in een bepaalde lidstaat, de opschorting van de betalingen als 
pressiemiddel zal bijdragen tot een grotere betrokkenheid van de lidstaten bij de correcte 
gebruik van de EU-middelen die zij ontvangen;

29. verzoekt de Commissie de regels te vereenvoudigen, de bestaande wetgeving betreffende 
opschorting van betalingen waar nodig toe te passen en de Raad, het Parlement en de 
Rekenkamer tijdig in kennis te stellen van deze opschortingen van betalingen en de 
resultaten ervan;

Jaarlijkse overzichten

30. is van oordeel dat de jaarlijkse overzichten van de beschikbare controles en verklaringen 
die de lidstaten moeten verstrekken overeenkomstig het IIA en artikel 53 ter, lid 3, van 
het Financieel Reglement een eerste stap moeten vormen op weg naar de invoering van 
nationale beheersverklaringen in alle lidstaten;

31. benadrukt dat de rol van de jaarlijkse overzichten in de komende herziening van het 
Financieel Reglement moet worden versterkt en dat de kwaliteit, homogeniteit en 
vergelijkbaarheid van de door de lidstaten verstrekte gegevens moet worden verbeterd 
met het oog op de meerwaarde voor de controle op de EU-middelen;

32. is verheugd over de informatie die de Commissie het Parlement heeft verstrekt over de 
jaarlijkse overzichten die zij in 2009 heeft ontvangen, en verzoekt de Commissie op basis 
van de ontvangen jaarlijkse overzichten een analyse te maken van de sterke en zwakke 
punten van het nationale controlesysteem van elke lidstaat wat het beheer en de controle 
van EU-middelen betreft;

33. acht het van kapitaal belang dat de Commissie verslag uitbrengt over de kwaliteit van de 
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jaarlijkse overzichten en dat zij het proces meerwaarde geeft door gemeenschappelijke 
problemen, mogelijke oplossingen en best practices vast te stellen en deze informatie te 
gebruiken in haar toezichthoudende rol;

34. is van mening dat vóór eind 2010 een vergelijkende analyse moet worden toegezonden 
aan het Parlement, de Raad en de Rekenkamer;

35. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de algemene leidraad voor de jaarlijkse 
overzichten alle lidstaten een uniforme methode en analyse oplegt; neemt nota van het 
voornemen van de Commissie om haar leidraad op dergelijke wijze te herzien dat de 
rapportagevoorschriften eenvoudiger worden en dat er meer richtsnoeren voor good 
practice worden verstrekt; verzoekt de Commissie deze gelegenheid aan te grijpen om in 
de leidraad een kader voor nationale beheersverklaringen op te nemen ten behoeve van de 
lidstaten die besluiten dergelijke beheersverklaringen in te voeren, en de op stimulansen 
gebaseerde aanpak ervan te ontwikkelen;

Nationale beheersverklaringen

36. is verheugd over het initiatief van een aantal lidstaten (Denemarken, Nederland, Zweden 
en het Verenigd Koninkrijk) om de invoering van een nationale verklaring over het 
beheer van de EU-middelen goed te keuren, maar is bezorgd over het feit dat de meeste 
andere lidstaten ondanks deze initiatieven nog geen nationale beheersverklaringen hebben 
ingevoerd;

37. herhaalt zijn verzoek om de invoering van nationale verklaringen (paragraaf 32 van zijn 
resolutie van 23 april 20091 bij het kwijtingsbesluit voor het begrotingsjaar 2007);

38. vestigt de aandacht op de eerste alinea van artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, waarin duidelijk wordt bepaald dat de lidstaten met de 
Commissie moeten samenwerken om te verzekeren dat de toegekende kredieten volgens 
het beginsel van goed financieel beheer worden gebruikt, en blijft ervan overtuigd dat er 
vooruitgang zal worden geboekt als er nationale beheersverklaringen worden verkregen 
over alle EU-middelen in gedeeld beheer, zoals het Parlement in zijn vijf vorige jaarlijkse 
kwijtingsresoluties heeft gevraagd;

39. vestigt de aandacht op de tweede alinea van artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, waarin de lidstaten bepaalde controle- en 
auditverplichtingen en daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden worden opgelegd; 
verwijst in dat verband ook naar artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, dat de Commissie nieuwe instrumenten ter beschikking stelt om voor 
een eenvormige uitvoering van juridisch bindende handelingen van de Unie te zorgen;

40. verzoekt de Commissie in het kader van de herziening van het Financieel Reglement voor 
te stellen dat de lidstaten nationale beheersverklaringen moeten indienen die op een 
passend politiek niveau worden ondertekend en door de hoogste nationale controle-
instantie worden gecertificeerd, met het oog op minder administratieve belasting en een 
beter beheer van de middelen in gedeeld beheer;

41. verzoekt, overeenkomstig artikel 287, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie over de controle op het gedeeld beheer, dat de samenwerking tussen de 
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nationale controle-instanties en de Rekenkamer wordt opgevoerd;
42. stelt voor dat de nationale controle-instanties, in hun hoedanigheid van onafhankelijke 

externe controleurs en met inachtneming van de internationale auditnormen, nationale 
controleattesten betreffende het beheer van de EU-middelen afleveren, die de basis zullen 
vormen voor de nationale beheersverklaringen;

Internecontrolesysteem van de Commissie

Actieplan voor een geïntegreerd internecontrolekader 

43. merkt de vooruitgang op die met de uitwerking van het actieplan over de gehele lijn is 
geboekt en het feit dat het merendeel van de acties is uitgevoerd en de meeste leemten die 
in het actieplan werden genoemd, zijn ingevuld;

44. spreekt zijn bezorgdheid uit over de aanhoudende kritiek van de Rekenkamer over de 
ontoereikende kwaliteit van de controles in de lidstaten en acht het schadelijk voor het 
imago van de EU, als de lidstaten verschillende controlenormen kunnen hanteren;

45. blijft ondanks de geleidelijke verbetering van de betrouwbaarheidsverklaring sinds 2003 
(voor 2008 krijgt 56% van de uitgaven van de Rekenkamer groen licht, voor 2003 was 
dat maar 6%) bezorgd door de beoordeling van de Rekenkamer dat het nog niet mogelijk 
is om te bepalen of het actieplan een meetbare impact had op de toezicht- en 
controlesystemen en dat de Commissie niet kan aantonen dat haar acties ter verbetering 
van de toezicht- en controlesystemen doeltreffend waren met het beperken van het 
foutenrisico op sommige begrotingsterreinen (punten 2.28 en 2.33 van het jaarverslag 
2008);

46. verzoekt de Commissie voort te gaan met het regelmatig overleggen van een beoordeling 
van het geïntegreerde internecontrolesysteem en vraagt dat de jaarlijkse 
activiteitenverslagen en het syntheseverslag nog beter ingaan op de systemen van de 
diensten van de Commissie en van de lidstaten op het gebied van gedeeld beheer;

Analyse van het huidige evenwicht tussen de operationele uitgaven en de kosten van het 
controlesysteem van de EU-middelen

47. vestigt in deze context de aandacht op het belang van actie 10 van bovengenoemd 
actieplan, die tot doel heeft "Een eerste raming en analyse van de kosten van controles 
[te] maken" omdat "een goed evenwicht tussen de kosten en de baten van controles moet 
worden gevonden";

48. verzoekt de Commissie in 2010 een meer volledige en alomvattende beoordeling te 
maken van de kosten van de middelen die worden ingezet voor de controlesystemen op 
het gebied van onderzoek, energie, transport, plattelandsontwikkeling, externe hulp en 
administratieve uitgaven, overeenkomstig het verzoek van het Parlement in zijn eerdere 
resoluties bij kwijtingsbesluiten;

49. is van mening dat dit een cruciaal instrument zal zijn om te beoordelen welke 
verbeteringen in de toekomst kunnen worden gerealiseerd en tegen welke prijs, 
overeenkomstig de aanbeveling van de Rekenkamer in diens jaarverslag 2008 (punt 2.35, 
onder a)), en om vooruitgang te boeken met betrekking tot de kwestie van het 
aanvaardbare foutenrisico;
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Aanvaardbaar foutenrisico

50. is tevreden met de bovengenoemde mededeling van de Commissie van 16 december 2008 
over een gemeenschappelijke visie op het begrip aanvaardbaar foutenrisico als degelijke 
methodologische basis voor een economische analyse van het aanvaardbare risico;

51. wijst op actie 4 van het bovengenoemde actieplan, waarin in overeenstemming met de 
aanbevelingen van het Parlement het volgende wordt voorgesteld: "Aangaan van een 
interinstitutionele dialoog over aanvaardbare risico's in de onderliggende verrichtingen"; 
constateert echter dat deze actie nog nauwelijks in gang is gezet;

52. is daarom van mening dat de Commissie, met inachtneming van de beginselen van 
proportionaliteit en kostenefficiëntie (value for money) die ten grondslag liggen aan de 
controlesystemen, de relatie moet evalueren tussen, enerzijds de middelen waarover zij 
beschikt voor elk beleidsvorm apart, en anderzijds het aandeel van deze middelen dat zij 
besteedt aan de controlesystemen per uitgave;

53. vraagt de Commissie de gebieden te identificeren die politiek erg delicaat zijn (waar de 
reputatie van de Unie ernstig gevaar loopt) waar een kwaliteitsaanpak van de 
foutenpercentages moet worden gevolgd (en geen economische);

54. is van oordeel dat de Europese middelen die als gevolg van fouten gevaar lopen, 
eveneens in aanmerking moeten worden genomen bij de vaststelling van een 
aanvaardbaar foutenrisico;

55. verzoekt de Commissie een interinstitutionele dialoog voor de bepaling van de 
foutenpercentages te starten en verzoekt haar een vergelijkende analyse uit te voeren, 
aangezien dit de enige basis zal zijn op grond waarvan een "aanvaardbaar risico" kan 
worden bepaald;

56. is ook van mening dat de kosten/batenverhouding tussen de middelen die zijn besteed aan 
controleactiviteiten en het resultaat dat met behulp van deze controles wordt verkregen, 
een fundamenteel element moet zijn op grond waarvan de Rekenkamer haar 
betrouwbaarheidsverklaring afgeeft;

Vereenvoudiging

57. benadrukt dat controlesystemen de complexiteit van voorschriften en regelgeving op de 
verschillende, soms overlappende niveaus weerspiegelen; dringt er daarom bij de 
Commissie op aan de vereenvoudiging te versnellen en het Parlement hier volledig bij te 
betrekken en verzoekt de lidstaten en de regio's hiervoor overeenkomstige inspanningen 
te leveren;

Interinstitutioneel debat over het bestaande systeem voor de kwijtingsprocedure 

58. verzoekt de Commissie een interinstitutionele discussie te organiseren met deelname van 
vertegenwoordigers op het hoogste niveau van de Raad, de Commissie, de Rekenkamer 
en het Parlement, met het oog op het voeren van een algemeen debat over het bestaande 
systeem voor de kwijtingsprocedure, dat in de betrouwbaarheidsverklaring al 15 jaar 
negatief wordt beoordeeld, en na te denken over de belangrijkste hervormingen die nodig 
zijn om zo spoedig mogelijk een positieve betrouwbaarheidsverklaring te krijgen;

59. is van mening dat dit debat moet uitmonden in concrete voorstellen om het beheer en de 



PE429.615v01-00 30/57 PR\792166NL.doc

NL

controle van de EU-uitgaven te verbeteren, met name wat de nationale 
beheersverklaringen, de structuur van de betrouwbaarheidsverklaring, het begrip 
aanvaardbaar foutenrisico op basis van kosten-batenanalyses en een vereenvoudiging van 
de regels betreft;

60. stelt voor om de Commissie tijdens de komende begrotingsprocedure de financiële 
middelen te verlenen die nodig zijn om dit debat te organiseren;

Politieke aansprakelijkheid en administratieve aansprakelijkheid bij de Commissie

Jaarlijkse activiteitenverslagen

61. betreurt het feit dat de Rekenkamer in het jaarverslag 2008 eens te meer het feit 
benadrukt dat sommige jaarlijkse activiteitenverslagen nog steeds niet voldoende 
feitelijke gegevens bevatten om zijn betrouwbaarheidsverklaring te verantwoorden; 

62. spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat de Rekenkamer nog steeds tekortkomingen 
vaststelt in de beoordeling van de werking van de toezicht- en controlesystemen, en van 
de impact van de desbetreffende punten van voorbehoud in de verklaringen van de 
directeuren-generaal van de Commissie, met name ten aanzien van de impact van deze 
beoordelingen op de zekerheid met betrekking tot de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen, en herinnert de lidstaten en de Commissie aan hun 
respectieve verantwoordelijkheden op dit gebied;

Transparantie en ethiek

63. dringt erop aan dat het publiek toegang krijgt tot informatie over alle leden van 
deskundigen- en werkgroepen die met de Commissie werken, alsmede op bekendmaking 
van de begunstigden van EU-financiering;

64. benadrukt de verantwoordelijkheid van de Commissie om ervoor te zorgen dat de 
gegevens die over de begunstigden van EU-financiering worden verstrekt, volledig, 
doorzoekbaar en vergelijkbaar zijn, met inbegrip van details over de begunstigden en hun 
projecten;

65. is tevreden met het feit dat de informatie over de begunstigden van EU-financiering op 
grotere schaal zal worden gepubliceerd en wel op gemakkelijk toegankelijke plaatsen en 
op gebruiksvriendelijke wijze en vraagt standaardisering van de structuur en presentatie 
van de nationale, regionale en internationale sites die via de centrale portaalsite 
toegankelijk zijn;

66. benadrukt eens te meer het feit dat de gedragscode voor de leden van de Commissie moet 
worden herzien om bijvoorbeeld de volgende tekortkomingen te remediëren: a) het 
ontbreken van een definitie van de term "belangenconflict", b) het feit dat geen 
handelswijze is voorgeschreven, als zich een belangenconflict voordoet, c) een gebrek 
aan duidelijkheid met betrekking tot het aanvaarden van geschenken en gastvrijheid en d) 
het ontbreken van een instantie met als taak klachten te onderzoeken en de voorzitter de 
(mogelijke) taak uit handen te nemen zijn eigen optreden te beoordelen;

67. verwacht dat de Commissie begint met het proces van de raadpleging van het Parlement 
over de herziening van de bestaande gedragscode voor de leden van de Commissie 
overeenkomstig de gemeenschappelijke visie waartoe voorzitter José Manuel Barroso en
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de werkgroep van het Parlement voor de herziening van de kaderovereenkomst tussen het 
Parlement en de Commissie op 27 januari 2010 zijn gekomen en de herziene versie van 
haar gedragscode voor de leden van de Commissie uiterlijk in augustus 2010 goed te 
keuren;

68. herinnert eraan dat volledige transparantie en openbaarheid met betrekking tot personeel 
dat werkt in commissarissenkabinetten en dat niet volgens het Statuut is aangeworven, 
belangrijk is;

69. herinnert er ook aan dat de bindende gedragscode voor de leden van de Commissie de 
nodige ethische regels moet omvatten en de belangrijkste richtsnoeren die de 
commissarissen bij de uitoefening van hun functie moeten naleven, in het bijzonder bij de 
aanstelling van collega's, met name in hun kabinet;

Goed bestuur en bestuursrechtelijke hervormingen

70. merkt de geringe inkrimping op (van 31,8% in 2007 naar 30,9% in 2009) van het 
personeel dat werkt op het terrein van "administratieve ondersteuning en coördinatie", dat 
maar een deel van de totale vaste uitgaven vertegenwoordigt; herhaalt zijn eerdere vragen 
dat maatregelen worden genomen om op dit terrein te komen tot een percentage van 20% 
(paragraaf 217 van zijn bovengenoemde resolutie van 23 april 2009);

71. dringt er bij de Commissie op aan om samen met de voorbereidende documenten voor de 
begroting 2011 (voorheen werkdocumenten in verband met het voorontwerp van 
begroting) een personeelsformatie in te dienen waarin voorzien is in een inkrimping met 
3% op dit gebied als eerste stap in de richting van het cijfer van 20% aan het einde van de 
ambtstermijn van  de Commissie Barroso II;

Beheer van de agentschappen

72. herinnert aan zijn verzoek (paragrafen 254 en 255 van zijn bovengenoemde resolutie van 
23 april 2009) om de creatie en invoering van een algemeen beheerssysteem voor de 
"regelgevende agentschappen" en om de invoering van een operationeel controlesysteem 
voor de agentschappen van de Unie;

73. benadrukt in verband hiermee het feit dat de Commissie ondanks de wettelijk 
onafhankelijke status van sommige agentschappen verantwoordelijk blijft voor de 
uitvoering van de begroting (op grond van artikel 317, lid 1, van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie, de artikelen 54, 55 en 185 van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 en de artikelen 37 en 41, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2342/2002);

Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

74. is bezorgd door het aantal onderzoeken dat meer dan negen maanden duurt en de 
beperkte follow-up door de nationale gerechtelijke instanties van gevallen die door OLAF 
zijn onderzocht en is van mening dat een beoordeling van de personele middelen bij 
OLAF moet worden uitgevoerd om te zien of meer personeel tot verbeteringen op de 
twee bedoelde terreinen kan leiden;
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75. is tevreden met de inzet van de nieuwe Commissie om de discussie in de Raad over de 
hervorming van OLAF te deblokkeren en spoedig de beloofde en lang verwachte 
reflectienota van de Commissie in te dienen;

76. herhaalt dat het belangrijk is rekening te houden met zijn standpunt in eerste lezing 
vastgesteld op 20 november 2008 over het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 
betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)1, en 
wil opnieuw onderstrepen dat OLAF met het oog op de toekomstige kracht ervan binnen 
de Commissie moet blijven, maar wel zijn onafhankelijkheid behouden;

77. wil snel zicht krijgen op het voorstel voor de instelling van een Europees openbaar 
ministerie waarin in artikel 86 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie is voorzien;

78. wijst op zijn voorstellen met betrekking tot het profiel van een geschikte kandidaat voor 
de post van directeur-generaal van OLAF die in zijn bovengenoemd standpunt in eerste 
lezing van 20 november 2008 zijn opgenomen; is van mening dat in de voorwaarden van 
de kennisgeving van vacature rekening met deze wensen moet worden gehouden en 
benadrukt het feit dat de hele selectieprocedure moet verlopen in een interinstitutioneel 
kader waarbij de prerogatieven van het Parlement ten volle worden geëerbiedigd;

SECTORALE KWESTIES

Ontvangsten

79. is tevreden met het feit dat de Rekenkamer van mening is dat de overzichten van de 
lidstaten betreffende de traditionele eigen middelen die aan de Commissie zijn 
toegezonden, betrouwbaar waren en geen materiële fouten vertoonden en ook dat de 
eigen middelen btw en bni door de lidstaten juist waren berekend en door de Commissie 
correct verzameld en in de communautaire rekeningen ingevoerd;

80. merkt met betrekking tot de eigen middelen btw evenwel op dat het aantal resterende 
punten van voorbehoud in 2008 is toegenomen en verzoekt de Commissie daarom om in 
samenwerking met de lidstaten haar inspanningen voort te zetten om ervoor te zorgen dat 
het voorbehoud binnen een redelijke termijn wordt opgeheven;

81. verzoekt de Commissie met betrekking tot de eigen middelen bni de aanbeveling van de 
Rekenkamer in punt 4.36 van het jaarverslag 2008 te volgen en het Parlement mee te 
delen wat zij van plan is te ondernemen om de redelijke zekerheid over de juistheid van 
de gegevens te bieden die de Rekenkamer verlangt;

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

82. is tevreden met de positieve beoordeling die de Rekenkamer op basis van zijn 
controleactiviteiten maakt dat, behalve wat Plattelandsontwikkeling betreft, de betalingen 

                                               
1 PB C 16 E van 22.1.2010, blz. 201.
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voor het per 31 december 2008 afgesloten jaar voor de beleidsgroep "Landbouw en 
natuurlijke hulpbronnen" geen materiële fouten bevatten; stelt tevreden vast dat het 
gemiddelde foutenpercentage voor de EU-27 onder de 2%-drempel ligt die de 
Rekenkamer tolereert;

83. merkt bezorgd de grote verschillen tussen de lidstaten op in de foutenpercentages bij 
inspecties ter plaatse met betrekking tot de uitvoering van de regelingen voor 
oppervlaktesteun en benadrukt het feit dat de algemene geloofwaardigheid van het 
systeem niet in gevaar mag worden gebracht; vraagt gerichte onmiddellijke maatregelen 
die zowel een vermindering van de administratieve belasting van de goed presterende 
lidstaten opleveren als doeltreffende tegenmaatregelen zijn;

84. betreurt het feit dat de uitgaven voor Plattelandsontwikkeling volgens de vaststellingen 
van de Rekenkamer nog steeds gekenmerkt worden door een hoog foutenpercentage, 
hoewel het geraamde percentage lager lag dan de vorige jaren;

85. is tevreden met de beoordeling die de Commissie heeft gemaakt van de kwaliteit van de 
verklaringen en de jaarlijkse overzichten die de lidstaten voor de uitgaven op het gebied 
van Landbouw indienden, met als conclusie dat het merendeel hiervan in 2008 aan de 
wettelijke verplichtingen die ervoor gelden, voldeed en in het algemeen met de 
richtsnoeren van de Commissie strookte;

86. herhaalt net als de vorige jaren dat het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS) 
in het algemeen een doeltreffend controlesysteem is om het risico van fouten of 
onregelmatige uitgaven te beperken, maar betreurt niettemin het feit dat de Rekenkamer 
aanzienlijke tekortkomingen heeft vastgesteld bij geselecteerde betaalorganen in drie 
lidstaten: Bulgarije, Roemenië en het VK (Schotland) (punt 5.32 van het jaarverslag 
2008);

87. vraagt een vereenvoudiging van de ingewikkelde regels en preciezere definities van de 
subsidiabiliteitscriteria, met name voor agromilieuregelingen, in de eerste plaats op het 
niveau van de Commissie, maar ook op nationaal niveau, in het kader van de plannen 
voor plattelandsontwikkeling, en vraagt ook dat alle belanghebbenden volledigere en 
duidelijkere instructies en richtsnoeren krijgen en dat opleidingsacties worden 
georganiseerd;

88. betreurt het feit dat het landbouwpercelenidentificatiesysteem (LPIS) dat door de 
nationale instanties wordt toegepast, nog steeds niet correct is in sommige lidstaten waar 
de Rekenkamer aanzienlijke gebreken vaststelt (in Bulgarije, Spanje, Polen en het 
Verenigd Koninkrijk); 

89. spreekt ook zijn bezorgdheid uit over de fouten met betrekking tot de uitgaven in het 
kader van het SAPARD-programma in Bulgarije en Roemenië, waardoor het Directoraat-
generaal Landbouw in zijn jaarverslag een voorbehoud moest formuleren;

90. onderstreept het belang van onmiddellijke en grondige audits achteraf om niet-
subsidiabele uitgaven en/of ontoereikende bewijsstukken op te sporen, zodat de nodige 
correcties kunnen worden aangebracht; 

91. is bezorgd door de zodanige tekortkomingen die de Rekenkamer heeft geconstateerd met 
betrekking tot de omschrijving door de lidstaten van de vereisten om grond in goede 
landbouw- en milieuconditie ("GLMC") te houden, dat sommige begunstigden steun 
ontvangen op basis van de BTR of REAB zonder dat zij iets met de betrokken grond 
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doen (punt 5.49 van het jaarverslag 2008);
92. is van mening dat deze tekortkomingen, inclusief de kwestie van begunstigden die niet 

voldoen aan de definitie van "landbouwers", die de Rekenkamer in het jaarverslag 2008 
aan de kaak stelt, door de Commissie moeten worden opgelost, teneinde de zekerheid die 
aan het werk van de verklarende instanties kan worden ontleend, te vergroten; 

93. neemt nota van de conclusies van de Rekenkamer en dringt er daarom bij de Commissie 
op aan om de controles te verbeteren in de lidstaten die de communautaire wetgeving niet 
hebben nageleefd door met schending van de regels rechten toe te wijzen;

94. merkt op dat de Commissie tekortkomingen signaleerde met betrekking tot de 
debiteurenrekeningen bij een kwart van de betaalorganen en financiële correcties heeft 
voorgesteld ten bedrage van ongeveer  25,3 miljoen EUR; merkt voorts op dat deze 
correcties zo'n 1,95 % uitmaken van de 1 295 miljoen EUR die per ultimo van het 
begrotingsjaar 2008 teruggevorderd moeten worden;  benadrukt het feit dat zij, hoewel zij 
juist onder de materialiteitsdrempel van 2 % liggen, aangeven dat het risico bestaat dat 
zich een materiële fout voordoet op het niveau van de debiteurenrekeningen als geheel; 

95. vraagt de Commissie om een gedetailleerde follow-up om ervoor te zorgen dat de 
schulden juist zijn en naar behoren op de communautaire begroting aangerekend;

Cohesie

96. benadrukt het feit dat de absolute prioriteit gaat naar een verdere verlaging van het 
algemene foutenpercentage, dat op dit uitgaventerrein in 2008 hoog bleef, en naar de 
verbetering van de controle door de Commissie en van het invorderingssysteem;

97. is bezorgd doordat de fouten op het gebied van de financiering van het cohesiebeleid 
aangeven dat op zijn minst 11% van het totale terugbetaalde bedrag niet betaald had 
mogen worden, zonder verbetering ten opzichte van 2007, en doordat net als de vorige 
jaren de complexiteit van het systeem en de effecten van het gedeelde beheer duidelijk 
worden aangewezen als grote problemen;

98. herhaalt zijn verzoek dat de door de Commissie voorgestelde vereenvoudiging van de 
regels verder gaat en tegelijk dat efficiëntere controles op nationaal en EU-niveau worden 
ingevoerd, om de structuurfondsen en het Cohesiefonds effectief uit te voeren; is van 
mening dat een objectieve beoordeling van de effecten van de 
vereenvoudigingsmaatregelen die in 2008-2009 zijn genomen, van essentieel belang is en 
verzoekt de Commissie deze beoordeling tegen eind 2010 uit te voeren;

99. merkt op dat het in 2008 ingediende actieplan om de controlerol van de Commissie bij 
gedeeld beheer van structurele acties te versterken, in 2008 niet volledig is uitgevoerd en 
het grootste probleem niet zou hebben geremedieerd, namelijk de onnodig ongewikkelde 
regels in combinatie met uitvoeringsmaatregelen die verschillen van de ene lidstaat tot de 
andere en soms zelfs tussen regio's; benadrukt voorts het feit dat de impact ervan niet kan 
worden beoordeeld, doordat de fouten die in vorige jaren zijn gemaakt, nog altijd 
gevolgen hebben voor de uitgaven die door de Commissie worden vergoed, zoals de 
Rekenkamer in zijn jaarverslag terecht opmerkt (punt 6.34);

100.is tevreden met de toezegging van de Commissie om in februari 2010 een verslag over de 
eerste impact van het actieplan in te dienen en kijkt ernaar uit dit verslag te ontvangen; 
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suggereert de Rekenkamer dit verslag in zijn komende jaarverslag grondig te analyseren;
101.betreurt het feit dat de Commissie van plan is te wachten tot 2012 alvorens een voorstel 

over het aanvaardbare foutenrisico op het gebied van het cohesiebeleid in te dienen, 
terwijl dit gebied het meest vatbaar is gebleken voor fouten;

102.verzoekt de Commissie dringend een eerste analyse te maken van de kosten-
batenverhouding van de middelen voor controleactiviteiten in DG REGIO en DG EMPL 
en de resultaten die deze controles opleveren;

103.merkt op dat de eerste positieve effecten van het strengere controle en het dwingendere 
wettelijke kader, alsmede het actieplan van de Commissie op het foutenpercentage voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 waarschijnlijk pas eind 2010 zichtbaar worden;

104.is bezorgd dat de nationale autoriteiten, die, nu de programmeringsperiode 2000-2006 
afloopt, onder druk staan om alle vastgelegde middelen op te slorpen, wellicht meer 
ongeplande projecten hebben ingediend; benadrukt het feit dat ervoor moet worden 
gezorgd dat deze situatie zich niet opnieuw voordoet in de huidige 
programmeringsperiode en verzoekt de Commissie waar nodig streng corrigerende en 
ontradende maatregelen ten aanzien van de lidstaten te nemen (opschorting van betaling 
en financiële correcties);

105.betreurt in deze samenhang de trage start van de programma's van de 
programmeringsperiode 2007-2013 als gevolg van de late indiening door de lidstaten van 
de conformiteitsbeoordelingen en auditstrategieën; is het eens met de beoordeling van de 
Rekenkamer en is bezorgd dat deze vertraging de waarschijnlijkheid verhoogt dat de 
controlesystemen fouten tijdens de opstartfase niet voorkomen en detecteren; vraagt de 
Commissie nogmaals haar superviserende taak met uiterste gestrengheid uit te voeren;

106.vraagt dat de Commissie het in haar komende syntheseverslag en de jaarlijkse 
activiteitenverslagen van haar DG's duidelijke informatie verstrekt over de vraag van 
welke lidstaten de controlesystemen het minst doeltreffend zijn en dat zij voor elk fonds 
een jaarlijkse rangschikking van lidstaten opstelt; vraagt de Rekenkamer dezelfde lijst op 
te stellen op basis van zijn controles;

107.vestigt de aandacht op de opmerking van de Rekenkamer, die gelijkloopt met die voor 
2007, dat de reikwijdte en omvang van de punten van voorbehoud in de jaarlijkse 
activiteitenverslagen de ernst van de problemen inzake onregelmatigheid en 
ondoeltreffende controlesystemen niet voldoende weerspiegelen; is daarom van mening 
dat de aanpak van de DG's voorzichtiger moet zijn en de reikwijdte van de punten van 
voorbehoud in overeenkomstige mate groter;

108.is tevreden met de driemaandelijkse verslagen die de Commissie overlegt over de 
financiële correcties en met de intensivering van de financiële correcties door de 
Commissie in 2008 en 2009; betreurt evenwel het feit dat het systeem van financiële 
correcties maar een beperkt ontradend effect op de lidstaten heeft, aangezien de lidstaten 
alle uitgaven die de Commissie of de Rekenkamer als niet subsidiabel beschouwt, door 
subsidiabele uitgaven kunnen vervangen; is van mening dat de Commissie ervoor moet 
zorgen dat in de toekomst alleen door de lidstaten zelf geconstateerde onregelmatigheden 
kunnen worden vervangen door andere uitgaven zonder verlies aan begrotingsmiddelen 
voor de betrokken lidstaat;

109.betreurt de slechte kwaliteit van de verslagen over terugvorderingen en financiële 
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correcties die sommige lidstaten bij de Commissie indienen, omdat het nut en de 
volledigheid van de driemaandelijkse verslagen van de Commissie aan het Parlement 
hierdoor worden beperkt; verzoekt de Commissie verdere stappen te ondernemen om 
ervoor te zorgen dat de lidstaten hun verplichtingen nakomen door de betrouwbaarheid en 
volledigheid van de ingediende gegevens streng te controleren en te beoordelen en kijkt 
ernaar uit de nieuwe nota met richtsnoeren voor verklarende instanties te ontvangen, met 
onder andere de aanbevelingen van de Commissie om de verslagleggingsprocedures te 
verbeteren; verzoekt de Commissie in haar komende syntheseverslag de lidstaten te 
noemen die niet volledig aan de verslagleggingsvereisten voldoen;

110.merkt op dat het aantal onregelmatigheden dat de lidstaten voor 2008 aan OLAF hebben 
gemeld, sterk verschilt en is bezorgd dat dit tot een minder coherent 
verslagleggingsysteem kan leiden;

111.verzoekt de Commissie op basis van haar eigen onderzoek de efficiëntie van de 
verslagleggingssystemen te controleren waar het aantal gemelde onregelmatigheden 
abnormaal laag voorkomt;

Intern beleid

Onderzoek, energie en vervoer

112.is tevreden met de lichte daling van de fouten voor deze beleidsgroep ten opzichte van de 
vorige jaren, alsmede met de verbetering wat late betalingen betreft, nu de Rekenkamer 
heeft vastgesteld dat de Commissie op het gebied van tijdige betaling aan begunstigden 
haar prestaties in 2008 aanzienlijk heeft verbeterd;

113.dringt er bij de Commissie op aan alles in het werk te stellen om de positieve trend van 
2008 voort te zetten op dit gebied, dat onder het directe financiële beheer van de 
Commissie staat;

114.merkt evenwel bezorgd op dat de controle van de Rekenkamer op het gebied van 
onderzoek, energie en transport algemeen eens te meer een materieel foutenpercentage 
aan het licht brengt bij betalingen aan begunstigden en in de toezicht- en 
controlesystemen van de Commissie, die het inherente risico dat te hoge 
kostendeclaraties worden vergoed, onvoldoende verkleinen;

115.is in het bijzonder bezorgd door het hangende punt van voorbehoud van de vier diensten 
van de onderzoekscluster wegens het percentage van de restfouten in de kostendeclaraties 
voor het zesde kaderprogramma (KP6);

116.merkt ook op dat er systeemverschillen bestaan wat de behandeling betreft van de 
begunstigden van EU-middelen in verschillende sectoren, programma's en vormen van 
beheer;

117.is bezorgd dat het imago van de EU te lijden krijgt door de bewustwording van de 
belanghebbenden dat strengere controlesystemen worden gevolgd voor de landbouw dan 
voor de uitvoering van onderzoek;

118.merkt op dat de wettelijke bepalingen inzake de financiering van onderzoek voordien niet 
werden toegepast en verzoekt de Commissie hier een einde aan te maken en ervoor te 
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zorgen dat de bestaande wettelijke bepalingen onverkort en consequent worden 
toegepast;

119.herinnert tegelijk aan zijn verzoeken in zijn bovengenoemde resolutie van 23 april 2009 
(paragraaf 117 e.a.), met name zijn verzoek geen veranderingen aan te brengen met 
terugwerkende kracht, en verzoekt de Commissie ter wille van goede wetgeving 
realistische voorstellen in te dienen, zowel wat doelstellingen als wat procedures betreft;

120.betreurt ook het gebrek aan duidelijke informatie over de Galileo-activa; verzoekt de 
Commissie zich de informatie te verschaffen die nodig is om een inventaris op te stellen, 
de opnamecriteria te controleren en de waardering van de Galileo-activa in het bezit van 
het Europees Ruimteagentschap te beoordelen; verzoekt de Commissie deze informatie 
vóór eind 2010 aan het Parlement toe te zenden; 

121.is bezorgd dat de huidige verordening voor het bestaande kaderprogramma niet voldoet 
aan de vereisten van een moderne onderzoeksomgeving en is van mening dat meer 
modernisering en vereenvoudiging voor een nieuw kaderprogramma van essentieel 
belang zijn;

122.is van mening dat een vereenvoudiging van de berekeningsregels voor gedeclareerde 
kosten nodig is om de situatie te verbeteren en verzoekt de Commissie haar inspanningen 
voort te zetten om te komen tot regels die voor de begunstigden van de programma's zo 
makkelijk toe te passen zijn als mogelijk; vraagt een duidelijke definitie van de 
noodzakelijke criteria om te beoordelen of de kostenberekeningsmethoden van de 
begunstigden voldoen aan de rechtsvoorschriften; 

123.benadrukt het feit dat de Commissie moet zorgen voor een strikte toepassing van de 
controles, met name door verbetering van de betrouwbaarheid van de controlecertificaten 
en door een doeltreffende toepassing van haar strategie betreffende controles achteraf, 
waarbij zo nodig sancties worden opgelegd en tijdig tot terugvorderingen of correcties 
wordt overgegaan bij onverschuldigde vergoeding van gedeclareerde kosten, 
overeenkomstig de aanbeveling van de Rekenkamer;

124.vraagt de Commissie ook na te denken over de verdeling van de activiteiten over de 
onderzoeks-DG's die, samen met het ontbreken van een geïntegreerd 
beheersinformatiesysteem, volgens de Rekenkamer een efficiënte coördinatie moeilijker 
maakt, met name wat de follow-up van de controleresultaten betreft; 

Externe maatregelen

125.weet uit de ervaring die is opgedaan in 2007 en 2008 dat het van essentieel belang is 
ervoor te zorgen dat de transparantie op dit beleidsterrein blijft verbeteren, wat de 
uitgaven betreft, met name met het oog op de  Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO);

126.verzoekt de Commissie vóór het einde van de kwijtingsprocedure 2008 concrete, 
gedetailleerde en algemene plannen in te dienen voor de personeelsformatie en de 
organisatie- en controlestructuur van de EDEO, waarin met name de uitbreiding van de 
personeelsformatie en de verdeling van het personeel over de organisatie, de verwachte 
gevolgen voor de begroting en veranderingen in het Statuut en het Financieel Reglement 
zijn opgenomen en onmiddellijk onderhandelingen te starten met de begrotingsautoriteit 
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op basis van de ingediende voorstellen; verwerpt onderhandelingen op basis van vage 
kaderakkoorden;

127.is sterk van mening dat het controlerecht van het Parlement als kwijtingsautoriteit met de 
creatie van de EDEO in geen geval mag worden ingeperkt; verwacht dat de Commissie 
hier rekening mee te houdt1, wanneer zij de herziening van het huidige Financieel 
Reglement voorstelt; benadrukt het feit dat deze laatste herziening deel van de normale 
driejaarlijkse herziening moet uitmaken; verwerpt het idee van een snelle procedure als 
de Commissie plant;

128.neemt uiterst bezorgd kennis van de algemene beoordeling van de Rekenkamer dat de 
toezicht- en controlesystemen van alle betrokken DG's (AIDCO, RELEX, ELARG en 
ECHO) nog steeds maar gedeeltelijk effectief zijn, alsmede de conclusie van de 
Rekenkamer dat de betalingen in deze beleidsgroep materiële fouten vertoonden; wijst 
erop de fouten net als voorheen vooral te vinden zijn op het niveau van de delegatie en de 
begunstigden;

129.is tevreden met de verbeteringen van DG AIDCO wat zijn toezicht- en controlesystemen 
betreft; moedigt EuropeAid evenwel aan de nodige verbeteringen aan te brengen in zijn 
controles vooraf, een beroep te doen op externe controles en de inconsistenties en 
tekortkomingen in zijn jaarlijks controleplan, in de module CRIS Audit en in de algehele 
monitoring van de resultaten van de verrichte controles te remediëren;

130.dringt er bij DG RELEX op aan zijn controles achteraf te verstrengen en de 
tekortkomingen te remediëren die de Rekenkamer aan het licht brengt met betrekking tot 
zijn financieel beheer en toezicht op projecten; is tevreden met de erkenning door DG 
RELEX dat meer aandacht aan dit probleem moet worden besteed;

131.vestigt de aandacht op het substantiële aantal mogelijke fraudegevallen in deze 
beleidsgroep (102) dat door OLAF wordt onderzocht – het op één na hoogste aantal, net 
na interne onderzoeken; is tevreden dat OLAF focust op Externe steun, in onderzoek en 
preventieve actie en intensievere samenwerkingsactiviteiten;

132.betreurt de vertraging bij het realiseren van transparantie met betrekking tot de EU-
middelen die worden beheerd door internationale organisaties, met name de VN 
("gezamenlijk beheer"); betreurt de moeilijkheden die de Rekenkamer ondanks de 
herhaalde oproepen van de Commissie tot naleving van de financiële en administratieve 
kaderovereenkomst (Financial and Administrative Framework Agreement, FAFA) heeft 
ondervonden om controleverslagen en ondersteunende documenten van de VN te krijgen; 
erkent dat vooruitgang is geboekt en is hier tevreden mee, met name wat de sluiting 
betreft van een akkoord over taakomschrijvingen voor verificatiemissies in april 2009 en 
de ondertekening van de gezamenlijke richtsnoeren voor verslaglegging;

133.benadrukt in deze samenhang dat het erg gefrustreerd en ontevreden is door het feit dat de 
Commissie nog niet is opgetreden om een echt Europees instrument te creëren voor de 
uitvoering van crisisbeheer, zoals haar in eerdere kwijtingsresoluties is gevraagd; 
benadrukt nogmaals dat dit spoedig moet gebeuren en verzoekt de nieuwe Commissie om 
zichzelf bij de komende herziening van het Financieel Reglement de mogelijkheid te 
verlenen om door meerdere donoren gefinancierde trustfondsen zelf te beheren;

                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2009 over de institutionele aspecten van de oprichting 
van een Europese Dienst voor extern optreden (Aangenomen teksten, P7_TA(2009)0057) (verslag-Brok)
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Ontwikkeling en humanitaire hulp

134.betreurt de vaststelling als gevolg van de controle van de Rekenkamer dat de 
vastleggingen voor begrotingssteun een groot aantal niet-kwantificeerbare fouten 
bevatten; dringt er bij de Commissie op aan deze betalingen nog grondiger te controleren; 
neemt in deze samenhang tevreden kennis van de evaluatie in februari 2009 van de 
financiële kanalen voor dit type betalingen;

135.stelt tevreden de verbetering vast van de duidelijkheid en de structuur van de beoordeling 
door de Commissie van de naleving van de voorschriften van de Overeenkomst van 
Cotonou; betreurt evenwel het feit dat de Rekenkamer talrijke gevallen heeft aangetroffen 
waarin de Commissie niet op gestructureerde en geformaliseerde wijze heeft had 
aangetoond dat het beheer van de overheidsmiddelen voldoende transparant, verantwoord 
en doeltreffend was of dat tenminste een geloofwaardig en relevant 
hervormingsprogrammawas bestond;

136.is het met de Rekenkamer eens dat de Commissie verdere inspanningen moet leveren ter 
onderbouwing van haar besluiten over het in aanmerking komen voor begrotingssteun en 
om ervoor te zorgen dat alle toekomstige financieringsovereenkomsten een alomvattende 
en duidelijke basis vormen om de naleving van de betalingsvoorwaarden te kunnen 
beoordelen;

137.wijst erop dat de rol van het Parlement op het vlak van begrotingssteun bestaat uit het 
verantwoordelijk houden van de Commissie voor de resultaten van de uitgaven, en is van 
mening dat begrotingssteun een instrument voor ontwikkelingshulp is dat vereist dat 
controle op een volledig andere manier wordt opgevat, met verschuiving van de 
vergelijking van resultaten met indicatoren naar het toezicht houden op de input;

138.herhaalt zijn verzoek dat ontwikkelingshulp in het algemeen en begrotingssteun in het 
bijzonder geleidelijk moeten worden gekoppeld aan een voorafgaande 
openbaarmakingsverklaring van het land in kwestie, uitgegeven door de regering van het 
ontvangende land en getekend door de minister van Financiën, waarin bepaalde kwesties 
die een invloed hebben op de governance- en verantwoordingsstelsels van een begunstigd 
land aan bod komen;

139.verzoekt de nieuwe Commissie het voortouw te nemen en dit voorstel in te dienen bij 
andere internationale donoren (in het bijzonder de Wereldbank), met als doel een 
dergelijk instrument in overleg met andere donoren te ontwikkelen en in te voeren; wacht 
op informatie van de Commissie over een mogelijk tijdspad voor deze onderhandelingen;

140.dringt er bij de Commissie op aan strategische doelstellingen en adequate prestatie-
indicatoren vast te stellen die een efficiënte impactbeoordeling van de EU-acties mogelijk 
maken;

141.benadrukt het feit dat de doeltreffendheid van de hulp moet worden verbeterd en de 
fragmentatie van de hulp teruggedrongen; is van mening dat het aantal projecten dat door 
de Commissie en de lidstaten wordt beheerd, dat groot is (ongeveer 40.000), moet 
worden beperkt, door prioriteit te geven aan effectievere programma's en een betere 
coördinatie met de EU-donors via een duidelijke focus op een beperkter aantal prioritaire 
terreinen voor interventie voor elk begunstigd land, zonder de kleine, maar effectieve 
ngo's die op het terrein actief zijn, uit te sluiten;
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Niet-gouvernementele organisaties (ngo's)

142.is tevreden met de verklaring van de Commissie dat de kennis bij EuropeAid van ngo's en 
organisaties van de civiele maatschappij aanzienlijk is verbeterd, zodat de Commissie een 
betere kijk krijgt op de civiele maatschappij die op het gebied van ontwikkeling actief is;

143.neemt kennis van de schriftelijke opmerkingen van commissaris Siim Kallas van 
27 januari 2010, maar handhaaft niettemin het verzoek dat het formuleerde in zijn 
kwijtingsresolutie 2007, dat het volledige informatie krijgt over de financiering van ngo's 
uit de EU-begroting en het EOF; is van mening dat dit overzicht voor elke begunstigde 
van het ngo-type de volgende informatie moet omvatten: de naam en locatie ervan, de in 
2008 betaalde bedragen en de relevante begrotingslijnen, het doel van de betaling, het 
bevoegde DG, de gevolgde procedures (aanbesteding, subsidie, andere) en een 
vermelding met betrekking tot de vraag of de begunstigde is opgenomen in het Register 
van belangenvertegenwoordigers van de Commissie;

144.is in deze samenhang tevreden met de belofte die commissaris Maroš Ševčovič op 18 
januari 2010 tijdens de hoorzitting met hem als kandidaat-commissaris heeft gedaan om 
het deze informatie te verstrekken; benadrukt het feit dat te gelegener tijd vóór het einde 
van de kwijtingsprocedure 2008 vooruitgang met deze actie moet worden geboekt;

145.is bovendien van mening dat het overzicht vergezeld moet gaan van een toelichting 
waarin het beleid en de doelstellingen van de Commissie met betrekking tot de 
financiering van ngo's en soortgelijke organisaties worden uiteengezet; ingeval het 
onmogelijk zou blijken gegevens uit de gegevensbank te halen die specifiek betrekking 
op begunstigden van het ngo-type hebben, vraagt op zijn minst gegevens te krijgen over 
alle begunstigden die zijn opgenomen in het Register van belangenvertegenwoordigers 
van de Commissie; is van mening dat de Commissie in dit laatste geval ook moet 
uitleggen welke stappen zij zal ondernemen om ervoor te zorgen dat haar gegevensbank 
van begunstigden in de toekomst vermeldt om welk type van begunstigde het gaat, d.w.z. 
of een begunstigde een natuurlijke persoon is, een commercieel bedrijf, een 
overheidsinstantie, een niet-commerciële particuliere instantie; een organisatie van de 
civiele maatschappij of andere;

146.vraagt dat de Commissie zijn bevoegde commissie volledige informatie over de 
financiering van ngo's uit de EU-begroting verstrekt;

 Roemenië en Bulgarije

147.is bezorgd door de tekortkomingen bij het beheer van het pretoetredingsgeld door de 
nationale autoriteiten in Bulgarije en Roemenië en is tevreden met de maatregelen die de 
Commissie heeft genomen, met name stopzetting van de betalingen, nauwgezette 
controle en samenwerking met de twee lidstaten, hetgeen samen heeft geleid tot een 
aanzienlijke verbetering van de situatie; blijft toch bezorgd door de fundamentele 
zwakheden met betrekking tot mogelijke onregelmatigheden bij het beheer van de Phare-
middelen door twee uitvoerende agentschappen in Bulgarije, hoewel contracten voor 
Phare-middelen zijn stopgezet;
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148.betreurt het ontbreken van substantiële vooruitgang met betrekking tot de aanpak van de 
vastgestelde zwakheden (met name wat het nationale fonds voor het wegennet betreft); 
steunt bijgevolg de voorzichtige aanpak van de Commissie en haar plan om de situatie 
van nabij te volgen, op basis van de vaststellingen op te treden en de Bulgaarse 
autoriteiten advies en hulp te verlenen om de vastgestelde zwakheden aan te pakken; 
dringt er bij de Commissie op aan de grootste waakzaamheid en gestrengheid aan de dag 
te leggen bij de goedkeuring van de conformiteitsbeoordelingen die voor de door de 
Bulgaarse autoriteiten voorgestelde operationele programma's worden ingediend en 
alvorens met het storten van de tussentijdse betalingen voor de programmeringsperiode 
2007-2013 te beginnen;

149.merkt op dat de Commissie de betalingen in het kader van het SAPARD-programma in 
Roemenië in juli 2008 heeft opgeschort wegens de zwakheden en onregelmatigheden die 
door haar diensten waren vastgesteld en is tevreden met het actieplan van Roemenië om 
de tekortkomingen te remediëren, waardoor de Commissie de opschorting van de 
betalingen in juli 2009 kon intrekken;

150.steunt de opschorting door de Commissie van de betalingen in Bulgarije in het kader van 
de drie pretoetredingsprogramma's, Phare/overgangsfaciliteit, ISPA en SAPARD, 
waartoe zij in 2008 is overgegaan om de financiële belangen van de EU te beschermen, 
gelet op de zwakheden en onregelmatigheden die door haar diensten met betrekking tot 
het beheer van deze fondsen waren vastgesteld; is tevreden met de positieve reactie van 
Bulgarije op alle aanbevelingen, waardoor de Commissie haar opschorting van de 
betalingen in 2009 kon intrekken;

151.betreurt niettemin de zwakheden, met name het feit dat onregelmatige steunaanvragen 
niet konden worden geïdentificeerd en dat geen adequate follow-up van de 
onregelmatigheden mogelijk was, en dringt er bij Bulgarije op aan in nauwe 
samenwerking met de Commissie en onder strenge controle van een onafhankelijk 
controleur een gedetailleerd actieplan op te stellen;

152.is tevreden met de bijgewerkte informatie van de Commissie over de stand van de 
uitvoering wat de EU-fondsen in Bulgarije en Roemenië betreft; vraagt de Commissie 
evenwel de systemen van deze lidstaten en de uitvoering van de overeengekomen 
actieplannen van nabij te blijven volgen en suggereert dat OLAF ook de steun voortzet 
die het deze lidstaten verleent om hun verplichtingen met betrekking tot de bescherming 
van de financiële belangen van de Unie na te komen;

Uitbreiding

153.is tevreden met de stappen die de Commissie heeft ondernomen om de algemene 
prestaties met betrekking tot de pretoetredingssteun in Kroatië in nauwe samenwerking 
met de nationale autoriteiten te verbeteren en de voorwaarden voor de volledige 
decentralisatie van de IPA-middelen van nabij te volgen; benadrukt het feit dat de lessen 
die getrokken zijn uit de problemen met de uitvoering van de pretoetredingsfinanciering 
in Bulgarije en Roemenië, de Kroatische autoriteiten moeten helpen om met de hulp van 
de Commissie soortgelijke moeilijkheden bij de uitvoering van de 
pretoetredingsfinanciering in hun land te voorkomen.

154.moedigt de Commissie aan de Turkse autoriteiten te ondersteunen bij het nastreven van 
hun doel twee belangrijke zwakheden te remediëren (gebrek aan 
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programmeringsgereedheid en ongelijke prestaties in de verschillende sectoren) die 
hebben geleid tot een "matig onbevredigende" algemene prestatie wat de 
pretoetredingssteun in Turkije betreft;

155.steunt de stappen die de Commissie in de kandidaat-landen en andere landen in de 
westelijke Balkan heeft ondernomen om corruptie te bestrijden en moedigt de uitvoering 
aan van projecten te bevordering van de onafhankelijkheid van het gerecht, de 
ontwikkeling van professionele rechtshandhaving en steun voor de strijd tegen corruptie, 
binnen het kader van de regionale en nationale hulp;

Administratieve uitgaven

156.constateert met voldoening dat bij de controle van de Rekenkamer geen enkele 
significante fout werd aangetroffen die van invloed was op de wettigheid en 
regelmatigheid van de administratieve uitgaven. 
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CONCLUSIES INZAKE DE SPECIALE VERSLAGEN VAN DE REKENKAMER

Deel I:

Speciaal verslag nr. 10/2008 — Ontwikkelingshulp van de EG aan de gezondheidsdiensten 
in Afrika bezuiden de Sahara

157.verzoekt de Commissie om bij de evaluatie halverwege de looptijd van het tiende EOF te 
overwegen haar hulp voor de gezondheidssector op te trekken, als ondersteuning van haar 
engagement voor de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling op het gebied van 
gezondheid, en ervoor te zorgen dat bij de verdeling van haar hulp voor de 
gezondheidssector haar beleidsprioriteit inzake steun voor gezondheidssystemen wordt 
geëerbiedigd;

158.herinnert de Commissie aan haar toezegging in het kader van het financieringsinstrument 
voor ontwikkelingssamenwerking om uiterlijk in 2009 20% van alle uitgaven in het kader 
van het Europese ontwikkelingsbeleid te besteden aan gezondheid en basisonderwijs en 
vraagt dat de Commissie het geregeld informeert over het percentage, uitgesplitst per 
land, van de totale ontwikkelingshulp voor Afrika ten zuiden van de Sahara dat voor 
basis- en secundair onderwijs en basisgezondheid bestemd is;

159.verzoekt de Commissie te zorgen voor voldoende deskundigheid op het gebied van 
gezondheid, zodat zij een effectieve rol in de dialoog over de gezondheidssector kan 
spelen, door ervoor te zorgen dat alle delegaties waarin de gezondheidssector centraal 
staat, over specialisten op het gebied van gezondheid beschikken, door in landen in een 
postconflictsituatie nauwer met de gezondheidsadviseurs van ECHO samen te werken, 
door intensievere partnerschappen met de landenbureaus van de WHO te sluiten, om 
gebruik van de deskundigheid aldaar te maken, en door formele overeenkomsten met de 
lidstaten te sluiten om gebruik van hun deskundigheid te maken; vraagt de Commissie het 
mee te delen hoeveel gezondheids- en onderwijsdeskundigen respectievelijk in de regio 
aanwezig zijn, op delegatieniveau alsmede in haar hoofdkwartier, en een overzicht te 
geven waarin wordt aangegeven of zij erin is geslaagd dit aantal te verhogen;

160.verzoekt de Commissie het beroep op sectorale begrotingssteun in de gezondheidssector 
voort op te voeren, met haar algemene begrotingssteun op een verbetering van de 
gezondheidsdiensten te focussen en voort gebruik te maken van projecten om 
beleidsontwikkeling en capaciteitsopbouw te ondersteunen;

161.dringt er bij de Commissie op aan mechanismen en controle-instrumenten in te stellen om 
ervoor te zorgen dat een adequaat deel van de algemene begrotingssteun dient om te 
voorzien in basisbehoeften, met name in de gezondheidssector, doelstellingen te hanteren 
waarmee rechtstreeks het resultaat van beleid wordt gemeten, steun te verlenen voor 
capaciteitsopbouw en het Parlement te informeren over de stappen die zij hiertoe heeft 
ondernomen;

162.verzoekt de Commissie duidelijkere richtsnoeren vast te stellen voor het gebruik van elk 
instrument en van combinaties van instrumenten, alsmede in de begunstigde landen 
nauwer en efficiënter samen te werken met het Wereldfonds;

163.verzoekt de Commissie in samenwerking met de Rekenkamer uit te maken hoe de in het 
verslag van de Rekenkamer vastgestelde zwakheden kunnen worden aangepakt en bij het 
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Parlement verslag over deze besprekingen uit te brengen;

Deel II:

Speciaal verslag nr. 12/2008 — Pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA), 
2000-2006 

164.dringt er bij de Commissie op aan de uitvoering van ex-ISPA-projecten van nabij te 
volgen, te onderzoeken hoe vertraging bij de uitvoering van projecten kan worden 
voorkomen of beperkt, wanneer in de toekomst soortgelijke instrumenten worden 
geïmplementeerd (bijvoorbeeld het IPA), en alle nodige stappen te ondernemen om 
vertraging bij de opstelling van toekomstige documenten met richtsnoeren te voorkomen;

165.vraagt een rigoureuzere en realistischere planning door de aanvragers van projecten en 
vraagt manieren om de procedures te versnellen, wanneer in de toekomst soortgelijke 
instrumenten worden geïmplementeerd, zowel op het niveau van de Commissie als 
binnen de nationale administratie van de begunstigde landen;

166.verzoekt de Commissie haar systeemcontroles voort te zetten om ervoor te zorgen dat 
betrouwbare systemen voor het beheer van de structuurfondsen en het Cohesiefonds 
worden gecreëerd en situaties met een groot potentieel risico in de toekomst te 
voorkomen;

Deel III

Speciaal verslag nr. 1/2009 — Bankmaatregelen in het Middellandse Zeegebied in het 
kader van het programma MEDA en de eerdere protocollen

167.vestigt de aandacht van de Commissie op het feit dat de hulp van de Gemeenschap, de 
Europese Investeringsbank en andere internationale en lokale partners effectiever moet 
worden gecoördineerd en dat geregeld informatie moet worden uitgewisseld, met name 
op lokaal niveau, om de consistentie en de complementariteit van de activiteiten te 
verbeteren;

168.merkt op dat, hoewel het vervolgens is verbeterd, het controleniveau in de eerste jaren 
van het MEDA-programma niet adequaat was, vooral in de gevallen waar de Commissie 
volledig steunde op de controle die door de EIB was uitgevoerd vóór 2005;

169.onderstreept het belang van een beheersovereenkomst voor de bedoelde door de 
Commissie aan de EIB in opdracht gegeven bankmaatregelen die een passend toezicht 
garandeert, de milieuaspecten bestrijkt en de financiële belangen van de 
Gemeenschappen vrijwaart en die ervoor zorgt dat de intermediairs en de 
projectontwikkelaars hun financiële en rapportageverplichtingen nakomen;

170.benadrukt het feit dat de uitvoering van een aangepast evaluatie- en toezichtprogramma 
voor bankmaatregelen in het kader van het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument belangrijk is;

Deel IV
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Speciaal verslag nr. 2/2009 — Het volksgezondheidsprogramma van de Europese Unie 
(2003 2007): een doeltreffende manier om de gezondheid te verbeteren?

171.meent dat het Volksgezondheidsprogramma (VGP) (2003-2007) wel een ambitieus opzet 
had, maar dat de doelstellingen ervan niet duidelijk genoeg waren en evenmin aangepast 
aan de beperkte budgettaire middelen; merkt op dat dit ertoe geleid heeft dat het 
programma te veel actiegebieden omvatte, die in sommige gevallen niet eens een project 
toegewezen kregen; merkt op dat deze verwatering de kwaliteit van het programma heeft 
aangetast en heeft geleid tot zo een grote verscheidenheid van projecten, dat de 
Commissie niet volledig op de hoogte is van alle bestaande projecten; vraagt derhalve aan 
de Commissie dat zij verslag uitbrengt bij het Parlement over de resultaten van haar 
evaluaties van het huidige VGP en benadrukt dat het risico van verwatering moet worden 
aangepakt bij de tussentijdse evaluatie van het programma en de evaluatie achteraf ;

172.merkt op dat de Rekenkamer twijfels heeft over het nut van bepaalde delen van het VGP 
en betreurt dat het programma in bepaalde gevallen projecten heeft gefinancierd (met 
name in het kader van de component 'gezondheidsbepalende factoren') met geringe 
Europese meerwaarde;

173.vindt dan ook dat vervolgprogramma's op het VGP toegespitst moeten zijn op netwerken 
en uitwisseling van beste praktijken en dat meer gebruik moet worden gemaakt van de 
open coördinatiemethode om de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen;

174.verzoekt de Commissie een duidelijke interventielogica op te stellen voor mogelijke 
vervolgprogramma’s op het huidige VGP; benadrukt dat dit moet gebeuren in de 
effectbeoordeling achteraf, die bij het Commissievoorstel voor een dergelijk programma 
moet worden gevoegd;

175.vraagt dat de Rekenkamer tijdig een officieel advies geeft over de effectbeoordeling 
vooraf van de Commissie, zodat het Parlement en de Raad kunnen overleggen over het 
voorstel van de Commissie voor een besluit over dit programma; meent dat de 
Rekenkamer bij de voorbereiding van haar advies rekening moet houden met de hoger 
genoemde standpunten van het Parlement; 

Deel V

Speciaal verslag nr. 3/2009 — De doeltreffendheid van uitgaven uit hoofde van structurele 
maatregelen met betrekking tot afvalwaterbeheer voor de programmeringsperioden 1994-
1999 en 2000-2006

176.neemt nota van de onderbenutting van sommige zuiveringsinstallaties en dringt er bij de 
met EU-middelen gefinancierde zuiveringsinstallaties op aan een kostenefficiënte 
werkwijze te volgen; moedigt de Commissie en de lidstaten daarom aan om manieren te 
vinden om ervoor te zorgen dat de met EU-middelen gefinancierde zuiveringsinstallaties 
op adequate wijze zijn aangesloten op de riolering; benadrukt het feit dat de lidstaten 
verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van de zuiveringsinstallaties en moedigt hen aan 
inspanningen te leveren om te zorgen voor een adequate kwaliteit van het effluent en een 
volledige benutting van de capaciteit;

177.waardeert de inspanningen van de Commissie om de betrokken richtlijn (Richtlijn van de 
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Raad 86/278/EG1 – zuiveringsslibrichtlijn) te herzien, pleit voor een versnelling van de 
huidige herzieningsprocedure met het oog op de verwerking van recente ontwikkelingen 
en de aanpassing van verschillende gebruiken op dit gebied in de lidstaten en spoort de 
lidstaten aan ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het zuiveringsslib in overeenstemming 
met de EU-grenswaarden is;

178.onderstreept het feit dat een rigoureuzer onderzoek van de projecten in de aanvraagfase 
nodig is om tekortkomingen van de verwachte effecten te voorkomen; verzoekt de 
Commissie daarom voort interne richtsnoeren en controlelijsten voor gebruik in het 
beoordelingsproces te ontwikkelen, om de consistentie van de subsidieaanvragen te 
verbeteren en te zorgen voor een behoorlijke follow-up in de gevallen waar de vereiste 
informatie of het vereiste optreden uitblijft;

Deel VI

Speciaal verslag nr. 4/2009 — Het beheer door de Commissie van de betrokkenheid van 
niet-overheidsactoren bij EG-ontwikkelingssamenwerking

179.betreurt dat er momenteel een kloof bestaat tussen de EU-beleidstoezeggingen over de 
betrokkenheid van noa's bij de ontwikkelingssamenwerking en de daadwerkelijke 
uitvoeringspraktijk, kan deze kloof niet accepteren en verwacht derhalve van de 
bevoegde commissaris dat hij bewijs levert van volledige politieke steun en 
richtinggevende maatregelen voor een effectieve uitvoering van de beleidstoezeggingen 
ten aanzien van de noa's, zowel door het hoofdkantoor van de Commissie als door de 
delegaties;  betreurt voorts dat het criterium voor een succesvolle ontwikkeling wordt 
gereduceerd tot "economische ontwikkeling", aangezien deze benadering voorbij gaat aan 
het feit dat de kloof tussen arm en rijk aanmerkelijk groter is geworden;  verzoekt de 
Commissie erop toe te zien dat elke delegatie vóór eind 2010 over ten minste één 
verantwoordelijk voltijds expert beschikt die zich met beleid, contacten en 
overeenkomsten voor noa's bezighoudt;

180.merkt op dat de ontwikkelingslanden die hun ontwikkelingsproces in eigen hand hebben 
genomen, goede resultaten bij de bestrijding van de armoede hebben geboekt; benadrukt 
de centrale rol van de staat in het ontwikkelingsproces en moedigt de Commissie en haar 
delegaties aan om de betrekkingen met de regeringen van partnerlanden verder te 
verbeteren zodat een effectievere betrokkenheid en raadpleging van de noa's mogelijk 
wordt;

181.betreurt het ten zeerste dat complete en betrouwbare gegevens ontbreken en verwacht van 
de Commissie dat zij deze omissie onmiddellijk herstelt, omdat betrouwbare gegevens 
een voorwaarde zijn om te kunnen beginnen met het meten van resultaten; roept de 
Commissie derhalve op het vóór het begin van de begrotingsprocedure 2011 een volledig 
financieel overzicht te doen toekomen van de via noa's verlopen EG-financiering uit de 
verschillende begrotingslijnen, opgesplitst per betrokken land;

182.is van mening dat de kwaliteit van hulp belangrijker is dan de kwantiteit en moedigt de 
Commissie aan een belangrijke rol te vervullen bij het aanpakken van de evidente chaos 
binnen de ontwikkelingshulp door een sterke en efficiënte coördinatie van donoren te 

                                               
1 Richtlijn 86/278/EEG van de Raad van 12 juni 1986 betreffende de bescherming van het milieu, in het 
bijzonder de bodem, bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw (PB L 191 van 15.7.1986, blz. 23).
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bevorderen en de bestaande hulpverlening te verbeteren; verzoekt de Commissie te 
overwegen of dit niet het juiste moment is om met volledige inachtneming van de 
opmerkingen van de Rekenkamer het hele systeem van (mede)financiering van noa's 
grondig te herzien en er zo voor te zorgen dat noa's kunnen rekenen op transparante en 
efficiënte regelgeving voor het deelnemen aan programma's en projecten;

183.moedigt de Commissie aan zich grondig rekenschap te geven van het feit dat donoren 
politieke actoren zijn en dat de belangen van donoren en ontvangende landen soms 
strijdig kunnen zijn; benadrukt dat sterke democratische, nationale instituties en een goed 
uitgestippeld beleid voor de verdeling van welvaart voorwaarden voor duurzaamheid 
zijn; is van mening dat er een substantiële verschuiving van het medefinancieren van 
projecten voor noa's naar 100% EU-financiering van projecten nodig is om een 
samenhangender programmeringsbeleid, programma's en projecten en toereikende 
evaluatie te realiseren;

184.is van mening dat er een overlapping bestaat tussen de evaluatie van de via organisaties 
van de civiele maatschappij verstrekte EU-hulp die voor de Commissie wordt uitgevoerd1

en het speciaal verslag van de Rekenkamer en verzoekt de Rekenkamer en de evaluatie-
units in de Commissie informatie over de geplande activiteiten uit te wisselen en hierover 
bij het Parlement verslag uit te brengen;

185.roept de Commissie op voorstellen in te dienen tot wijziging van het Financieel 
Reglement, zodat de EU als sterke speler kan fungeren te midden van andere 
internationale donoren; 

Deel VII

Speciaal verslag nr. 5/2009 — Het beheer van de kasmiddelen door de Commissie 

186.is van mening dat de Commissie haar overzicht van de verschillende 
kasbeheersactiviteiten die worden verricht, moet verbeteren en dat, overeenkomstig de 
aanbeveling van de Rekenkamer, vaker vergaderingen moeten worden gehouden tussen 
de twee betrokken DG's (DG Begroting (DG BUDG) en DG Economische en financiële 
zaken (DG ECFIN)) om binnen de Commissie als geheelinformatie over risico's te delen 
en ervaringen en beste praktijken op het gebied van kas- en vermogensbeheersactiviteiten 
uit te wisselen;

187.is van mening dat de Commissie alles in het werk moet blijven stellen om ervoor te 
zorgen dat belangrijke financiële risico's het hele jaar lang effectief en van nabij worden 
gevolgd; is tevreden met het feit dat de Commissie om de situatie voort te verbeteren de 
Rekenkamer al heeft voorgesteld en er al mee is overeengekomen dat onmiddellijk na de 
afsluiting 2008 een officiële rondzendbrief naar de betrokken financiële organisaties moet 
worden gestuurd om van hen nauwkeurige, volledige en gestandaardiseerde informatie 
over de trustrekeningen te krijgen;

188.verzoekt de Commissie om in DG BUDG op basis van een risicoanalyse een controleplan 
voor elke periode van 12 maanden op te stellen, tijdens en na het jaar controles uit te 
voeren en uiterlijk drie maanden na afloop van het jaar in kwestie bij het Parlement 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/1259_docs_en.htm



PE429.615v01-00 48/57 PR\792166NL.doc

NL

verslag over de vastgestelde problemen uit te brengen;
189.verzoekt de Commissie voort te gaan met het overzicht van de risico's in verband met 

haar kasverrichtingen (DG BUDG), dat deel uitmaakt van haar jaarrekening en dat een 
duidelijke en volledige samenvatting biedt van de risico's waaraan zij is blootgesteld, van 
de manieren waarop deze risico's worden beheerd en van de maatregelen die zijn 
genomen om ze te controleren, tot een minimum terug te brengen of te neutraliseren;

190.is van mening dat de Commissie ter wille van de transparantie haar procedures voor de 
overschrijving van middelen tussen de eigenmiddelenrekeningen van de lidstaten 
duidelijker moet documenteren en dat zij de specifieke selectieprocedure die in elk geval 
wordt gevolgd, beter moet documenteren;

191.verzoekt de Commissie de bijwerking van haar gegevensbanken te verbeteren, de 
kruiscontroles te optimaliseren en gevolg te geven aan de opmerking van de Rekenkamer 
dat de coördinatie moet worden verbeterd om rekening te houden met het totale risico 
waaraan de Commissie bij elke handelsbank is blootgesteld, wanneer de rekeninglimieten 
voor activa die bij handelsbanken kunnen worden aangehouden, worden vastgesteld door 
de betrokken DG's;

192.is tevreden met de inspanningen van de Commissie, die het steunt, met betrekking tot het 
huidige systeem voor het beheer van voorlopig geïnde geldboeten, dat in 2008 is herzien, 
en verwacht dat het begin 2009 door DG BUDG ingediende voorstel voor een 
Commissiebesluit hierover de veiligheid ervan zal verbeteren;

Deel VIII

Speciaal verslag nr. 6/2009 — Voedselhulp van de Europese Unie voor de behoeftigen: een 
beoordeling van de doelstellingen, middelen en gebruikte methoden

193.is tevreden met de controle van de Rekenkamer van dit programma, alsmede met het 
herzieningsvoorstel van de Commissie (COM(2008)0563); verwijst naar zijn 
wetgevingsresolutie van 26 maart 2009 waar het dit herzieningsvoorstel steunt1; 
onderstreept het feit dat het EU-optreden op het gebied van voedselhulp een aanvulling is 
van de reeds bestaande acties in de lidstaten;

194.herinnert eraan dat bij de sociale hulp die door de autoriteiten van de lidstaten wordt 
verstrekt, zelden wordt gefocust op de toegang tot voedsel en dat de voedselinitiatieven 
voor sociaal uitgesloten en marginale bevolkingsgroepen gewoonlijk worden geleid door 
liefdadigheidsorganisaties en gerund met de hulp van vrijwilligers;

195.is van mening dat betere criteria nodig zijn om de hulp te richten op de landen en de 
begunstigden die de grootste behoefte hebben;

196.is van mening dat de lidstaten die aan het programma deelnemen, efficiënte maatregelen 
voor de bestrijding van voedselverspilling moeten ontwikkelen;

197.herinnert de Commissie eraan dat het subsidiariteitsbeginsel geenszins de verplichtingen 
beperkt die de Commissie heeft overeenkomstig artikel 317 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie, op grond waarvan de Commissie de begroting uitvoert 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0188.
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"onder haar eigen verantwoordelijkheid" en "met het beginsel van goed financieel 
beheer";

198.verwacht dat de Commissie gevolg aan de aanbevelingen van de Rekenkamer geeft, 
opdat de begrotingsautoriteiten volledige en objectieve informatie over de resultaten van 
het programma kunnen krijgen;

Deel IX

Speciaal verslag nr. 7/2009 — Het beheer van de ontwikkelings- en valideringsfase van het 
Galileo-programma

199.betreurt het feit dat het beheer van de ontwikkelings- en valideringsfase van het Galileo-
programma volgens de vaststellingen van de Rekenkamer ontoereikend was; merkt op dat 
de technologische ontwikkeling vijf jaar vertraagd is ten opzichte van de oorspronkelijke 
planning en dat de kostenraming voor de ontwikkelings- en valideringsfase bijna 
verdubbeld is van 1 100 000 000 EUR tot 2 100 000 000 EUR;

200.verzoekt de Commissie in de komende mededeling over de toekomst van Galileo gevolg 
aan de aanbevelingen van de Rekenkamer te geven om de politieke doelstellingen van het 
Galileo-programma te verduidelijken en deze om te zetten in strategische en operationele 
doelstellingen, teneinde in afwachting van volledige implementatie een degelijke 
routekaart voor Galileo vast te stellen;

201.is bezorgd door de vaststellingen van de Rekenkamer dat de meeste doelstellingen van de
gemeenschappelijke onderneming Galileo niet konden worden gehaald en dat de 
activiteiten ervan ernstig gehinderd waren door bestuurskwesties; verzoekt de Commissie 
er overeenkomstig de aanbevelingen van de Rekenkamer voor te zorgen dat bij 
toekomstige gemeenschappelijke ondernemingen de bestuursstructuur de activiteiten van 
de gemeenschappelijke ondernemingen niet hindert;

202.is van mening dat de Europese belastingbetaler over de deelname van derde landen aan 
het Galileo- en het EGNOS- programma moet worden geïnformeerd; vraagt daarom dat 
de Commissie het gedetailleerde informatie over elke soort van samenwerking tussen de 
EU en derde landen met betrekking tot het Galileo- en het EGNOS- programma verstrekt;

203.verzoekt de Commissie, de Europese GNSS-toezichtautoriteit, in haar rekeningen, en de 
Rekenkamer, in zijn verslagen, de kwijtingsautoriteit duidelijke en volledige informatie 
over de roerende en onroerende activa die in het kader van het Galileo- en het EGNOS-
programma zijn gecreëerd, waarvan de Europese Unie eigenaar is, te verstrekken;

204.verzoekt de Commissie bijgewerkte cijfers en kosten-batenanalysen van het Galileo-
project voor te bereiden en het Parlement hierover te informeren;

Deel X

Speciaal verslag nr. 8/2009 — Topnetwerken en geïntegreerde projecten in het 
communautaire onderzoeksbeleid: zijn de doelstellingen bereikt?
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Beginfase van de procedure

205. merkt het bestaan op van een diepe "verwachtingskloof", in de zin dat minder dan 55% 
van alle achteraf geëvalueerde projecten hun oorspronkelijke "uitstekend"-beoordeling 
hebben behouden; verzoekt de Commissie haar evaluatieprocedures te herzien;

206.herinnert eraan dat de grote meerderheid van de aanvragen niet boven de 
"uitmuntendheids"-drempel uitkomt (slechts 15% tot 20%), terwijl de aanvraagkosten (in 
sommige gevallen niet minder dan 300 000 EUR) door de aanvragers worden gedragen; 
dringt er gelet hierop bij de Commissie op aan om op coherente en efficiënte wijze 
kiesheid en oordeelkundigheid aan de dag te leggen (bijvoorbeeld procedures in meer 
fasen), teneinde zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van het geld dat is toegewezen 
aan onderzoek en niet aan onderzoeksadministratie;

207.acht het jammer dat, afhankelijk van hun uiteindelijke succes in de aanvraagprocedure, 
slechts 53% tot 86% van alle betrokken partijen de aard van de instrumenten in het zesde 
kaderprogramma ten volle heeft begrepen; betreurt het feit dat de keuze van het 
instrument in sommige gevallen blijkbaar veeleer op fiscale dan op materiële 
overwegingen is gebaseerd; merkt op dat het bestaan van een groot aantal partners in de 
topnetwerken, alsmede de sterke focus van de Commissie op wettelijke integratie, een 
specifieke uitdaging is en dat de deskundigengroep over de toekomst van de 
topnetwerken heeft aanbevolen dat ruimere partnerschappen alleen in uitzonderlijke, 
behoorlijk gemotiveerde gevallen worden gevormd1;

Vorming van topnetwerken

208.betreurt dat, ondanks de vragen van het Parlement om een meer dienst- en klantgerichte 
uitvoering van de onderzoeksprogramma's, maar weinig vooruitgang is geboekt met 
betrekking tot de vorming van "one stop shops" voor alle directoraten-generaal binnen de 
onderzoekscluster, standaardisering van de aanvraagprocedures, de vooraf vereiste 
documentatie en consistente communicatie; wijst erop dat de bevolking de Commissie 
ziet als één entiteit;

209.vraagt gelet hierop dat de Commissie eindelijk de nodige stappen onderneemt in de 
richting van een proactieve aanpak wat klantenservice, interne kwaliteitscontrole, met 
inbegrip van standaardisering op het tweede niveau, en coherent beheer betreft; verzoekt 
de Commissie alle wetteksten online toegankelijk te maken waarop de 
subsidieovereenkomsten gebaseerd zijn, met inbegrip van verwijzingen naar de Belgische 
wet, indien nodig;

210.herinnert aan de permanente vraag van het Parlement om een verlaging van de 
administratieve lasten, met name in subsidieprocedures2; betreurt het feit dat de 
contracteringstermijn gemiddeld 13 maanden bedraagt, vier maanden langer dan in KP5; 
met het oog op KP7, vraagt dat de Commissie gebruik maakt van de bestaande 

                                               
1 Eindverslag van de deskundigengroep over de toekomst van de topnetwerken (september 2008 – "ER"), 
blz. 21.
2 SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS).



PR\792166NL.doc 51/57 PE429.615v01-00

NL

administratieve instrumenten (bijvoorbeeld de Personal Identification Codes (PIC's), de 
Legal Entity Appointed Representatives (LEAR's));

211.is ontevreden doordat KP6 de doelstelling van meer participatie van particuliere 
deelnemers, met name KMO's, niet heeft gehaald; is het eens met de Rekenkamer dat 
sommige bepalingen hun deelname heeft ontmoedigd; is in het algemeen van mening dat 
de wettelijke bepalingen en regels (met inbegrip van de modelcontracten en de 
richtsnoeren) buitengewoon ingewikkeld zijn en op zich de effectieve en efficiënte 
uitvoering van het onderzoeksbeleid belemmeren;

212.merkt op dat de focus van de evaluaties veeleer de "input"-checks zijn dan de 
outputbeoordelingen; is het eens met de Rekenkamer dat de behoorlijke definitie van 
specifieke, meetbare, haalbare, relevante en van een datum voorziene doelstellingen 
(specific, measurable, achievable, relevant and timed – SMART – objectives) aan de start 
van het project een sleutelelement is voor de bepaling van de vooruitgang en het
eventuele welslagen ervan; benadrukt dat rapportageverplichtingen moeten worden 
ontworpen als doelmatig instrument voor de monitoring en beoordeling van de 
vooruitgang met betrekking tot de integratie en de materiële vooruitgang1 en niet mogen 
worden gebruikt als sanctioneringsinstrument of om zich te mengen in de andere 
discretionaire beheersactiviteiten van de coördinator, zolang deze stroken met de 
wettelijke bepalingen;

Duurzaamheid en toekomstige ontwikkeling

213.verneemt met spijt dat in de meeste gevallen geen duurzame integratie kon worden 
gerealiseerd die ook na de eerste financieringsperiode standhield en dat de eerste 
financieringsperiode van vijf jaar volgens de beoordeling van de Rekenkamer 
onrealistisch is gebleken; steunt het voorstel om zeer concurrerende en selectieve criteria 
te hanteren voor de verlengde financiering van topnetwerken die verklaren in staat te zijn 
in hun eigen behoeften te voorzien (ER, blz. 28);

214.neemt met belangstelling kennis van het voorstel van de deskundigengroep om de 
mogelijkheid te onderzoeken van gecoördineerde uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen voor de ERA-NET's en KP7 met een combinatie van nationale en 
communautaire middelen2, alsmede maatregelen om de transparantie en toegankelijkheid 
te verbeteren van de CORDIS-gegevensbank, om te zorgen voor een uitwisseling van 
onderzoeksresultaten binnen ERA (uitwisseling van voorbeelden van beste praktijken);

215.is zeer bezorgd door het feit dat de uitvoering van de controlestrategie van de Commissie 
voor KP6 al heeft geleid tot twee rechtszaken die door voormalige deelnemers aanhangig 
zijn gemaakt; benadrukt het feit dat betrouwbaarheid de basis is voor elke samenwerking 
op lange termijn en verzoekt de Commissie eens te meer ter wille van de rechtszekerheid 
de financiële memoranda bij projecten in het kader van het zesde kaderprogramma die 
reeds door de Commissie zijn goedgekeurd en vastgesteld, niet te herberekenen door een 
nieuwe uitleg te geven aan de criteria voor subsidiabiliteit van kosten zoals die in de 
algemene voorwaarden (bijlage II) van het modelcontract van het zesde kaderprogramma 

                                               
1 ER, blz. 26.
2 ER, blz. 27.
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zijn vastgelegd1; dringt er bij de Commissie op aan haar inspanningen op te voeren om 
een oplossing te vinden, met name door de invorderingsprocedures te vereenvoudigen via 
het gebruik van adequate forfaitaire procedures en rekening te houden met de goede 
trouw en legitieme verwachtingen van de begunstigden, en spreekt zijn verlangen uit naar 
een op oplossingen gerichte dialoog;

216.vraagt de Commissie oplossingen te vinden die zorgen voor betrouwbaarheid en 
continuïteit op middellange termijn wat de uitvoering en planning van kaderprogramma's 
betreft, met name met het oog op KP8, en met name op homogene wijze vaste 
tijdslimieten en strikte procedureregels toe te passen;

Deel XI

Speciaal verslag nr. 9/2009 — De doelmatigheid en doeltreffendheid van de door het 
Europees bureau voor personeelsselectie verrichte activiteiten voor selectie van personeel

217.moedigt het Europees bureau voor personeelsselectie (European Personnel Selection 
Office, EPSO) aan in zijn ontwikkelingsplan (EPSO Development Programme, EDP) 
rekening met de aanbevelingen van de Rekenkamer te houden;

218.is van mening dat EPSO en alle EU-instellingen hun communicatie met de burger over 
het concept van een onpartijdige Europese overheidsdienst moeten verbeteren en het 
imago van de EU als werkgever moeten verbeteren;

219.wijst er in deze samenhang op dat EPSO er ook naar moet streven zijn communicatie met 
de overheidsdiensten in de lidstaten te verbeteren, om beste praktijken uit te wisselen op 
het gebied van informatieverstrekking/reclame voor de bevolking en van het gerichte 
bekendmaken van carrièremogelijkheden, om onder de aandacht van beroepslui te 
komen; is van mening dat soortgelijke communicatie moet worden ondernomen met 
relevante internationale organisaties;

220.is ervan overtuigd dat een betere samenwerking met de universiteiten op lange termijn 
voordelen kan opleveren, enerzijds door de EU-instellingen de gewenste werknemers te 
bezorgen en anderzijds door afgestudeerden te helpen hun carrièremogelijkheden te 
verbeteren;

221.moedigt EPSO aan zijn inspanningen voort te zetten om de geografische onevenwichten 
onder de kandidaten en bijgevolg onder de laureaten te onderzoeken en te voorkomen;

222.betreurt het feit dat het proces voor de rekrutering van personeel voor het midden- en het 
hogere management, met name de geografische onevenwichten op dit gebied, noch in het 
verslag van de Rekenkamer, noch door EPSO voldoende wordt geanalyseerd; suggereert 
dat de Rekenkamer in zijn volgende speciaal verslag (of een follow-upverslag) een 
analyse van deze kwestie maakt;

223.is van mening dat EPSO het beheer van de wachtlijsten van laureaten moet verbeteren 
door hun informatie te verstrekken over de vacatures van het moment, om hun 
uiteindelijke aanwerving te faciliteren; is tegelijk van mening dat inspanningen moeten 
worden geleverd om de tijd die geslaagde kandidaten op een baan moeten wachten, te 

                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 23 april 2009 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken 
van de besluiten over het verlenen van kwijting voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2007, Afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen (PB L 255 van 26.9.2009, blz. 36).
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verkorten; 
224.is er niet van overtuigd dat detachering van ambtenaren van de EU-instellingen naar 

EPSO om daar als voltijds jurylid te fungeren, een realistische en kostenefficiënte 
werkwijze is;

225.verzoekt EPSO ambiguïteit in aankondigingen van vergelijkende onderzoeken te 
voorkomen en moedigt het aan zijn procedures om te controleren of kandidaten de 
toelatingscriteria vervullen, te herzien;

226.verzoekt EPSO ook zijn beroepsprocedures te verbeteren, bijvoorbeeld door 
verschillende panels aan te wijzen in eerste en tweede aanleg;

227.merkt op dat tegen EPSO diverse zaken hangende zijn bij het Gerecht voor 
ambtenarenzaken in verband met tekortkomingen in de selectieprocedure (met name wat 
talen betreft); is van mening dat, zodra deze zaken zijn gesloten, er lessen uit moeten 
worden getrokken die door EPSO in het EDP moeten worden opgenomen;

Deel XII

Speciaal verslag nr. 10/2009 — Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor 
landbouwproducten

228.betreurt het feit dat het bestaande systeem het niet mogelijk maakt de doeltreffendheid 
van de maatregel te meten en dat het, zelfs als de impact van het beleid positief blijkt, erg 
moeilijk is om deze te meten, door het gebrek aan specifieke doelstellingen, een 
expliciete strategie en adequate indicatoren;

229.dringt er bij de Commissie op aan de beleidsdoelstellingen te specificeren, ermee 
rekening houdend dat het budget dat wordt uitgetrokken, consistent moet zijn met de 
ambities die worden uitgesproken, en deze doelstellingen te formuleren op een specifieke, 
meetbare, haalbare, relevante en van een datum voorziene manier (specific, measurable, 
achievable, relevant and timed – SMART), alsmede adequate prestatie-indicatoren vast te 
stellen en te meten;

230.verzoekt de Commissie voort gaan met de verbeteringen in de selectieprocedure, met 
name door de vereiste te behouden om in voorstellen informatie op te nemen over de 
verwachte impact van de maatregelen in kwestie en over de manier waarop die impact zal 
worden gemeten;

231.verzoekt de lidstaten tot de verbetering van de selectieprocedure bij te dragen door de 
relevantie van de voorstellen te verifiëren en de selectiviteit te vergroten; moedigt de 
lidstaten ook aan om de Commissie informatie over hun nationale afzetbevorderingssteun 
en -maatregelen te verstrekken;

232.verzoekt de lidstaten de openbareaanbestedingsprocedures te verbeteren die zij bij de 
selectie van de uitvoerende instanties volgen en met name erg strakke tijdslimieten te 
voorkomen, formele procedures systematisch te volgen en ervoor te zorgen dat de 
indienende organisaties aan de selectievoorwaarden voldoen;

Deel XIII
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Speciaal verslag nr. 11/2009 — De duurzaamheid en het beheer door de Commissie van de 
projecten van LIFE-Natuur

233.merkt op dat de controle en het beheer van LIFE-Natuur een complex proces is en dat 
diverse belanghebbenden uit de lidstaten erbij betrokken zijn; merkt evenwel op dat het 
wegens de omvang van de hieraan toegewezen financiële middelen zeker moet zijn dat de 
gemaakte investeringen kostenefficiënt en duurzaam zijn;

234.verzoekt de Commissie haar selectiemodel te herzien om de prioriteit te geven aan 
projectvoorstellen voor LIFE-Natuur die de zekerheid bieden met betrekking tot de 
continuïteit van de resultaten; suggereert de Commissie ook het beheer van de onderdelen 
"Natuur" en "Milieu" uit elkaar te halen;

235.dringt er bij de Commissie op aan nauw samen te werken met het Europees 
Milieuagentschap en het European Topic Centre on Biological Diversity voor de 
vaststelling van de adequate criteria en indicatoren voor de selectie van voorstellen ten 
aanzien van de duurzaamheid, alsmede de nodige initiatieven te nemen om het toezicht 
op de projecten ten aanzien van de behaalde resultaten te verbeteren en adequate 
indicatoren en criteria te ontwikkelen om projectresultaten te meten;

236.verzoekt de Commissie haar communicatiestrategie te herzien, met bijzondere aandacht 
voor de verspreiding van relevante informatie en lessen die zijn getrokken, en ervoor te 
zorgen dat de begunstigden meer technische details moeten verstrekken over de gevolgde 
methoden, de lessen die zijn getrokken en de beste praktijken die zijn vastgesteld;

237.verzoekt de lidstaten, die zelf verantwoordelijk zijn voor duurzaam natuurbehoud, nauw 
met de Commissie en de andere lidstaten samen te werken om beste praktijken voor het 
beheer van LIFE-Natuur-projecten uit te wisselen;

238.verzoekt de Commissie een follow-upregeling in te voeren voor financiering na LIFE, om 
de doeltreffendheid van de gefinancierde projecten te beoordelen en te zorgen voor een 
duurzaam impact van de EU-financiering na de sluiting van de projecten;

239.verzoekt de Commissie adequate maatregelen uit te werken om de hangende juridische 
kwesties en uitvoeringsbeperkingen met betrekking tot de follow-up op lange termijn van 
de projecten op te lossen;

Deel XIV

Speciaal verslag nr. 12/2009 — De doeltreffendheid van de projecten van de Commissie op 
het gebied van justitie en binnenlandse zaken voor de westelijke Balkan

240.stelt met tevredenheid vast dat de Commissie, anders dan bij voorgaande 
toetredingsprogramma's het geval was, heeft getracht belangrijke structurele 
hervormingen in de sector justitie en binnenlandse aangelegenheden vroeger in het 
uitbreidingsproces aan te pakken, en vindt het stellen van deze prioriteiten zeer positief; 
dringt er in dit verband op aan dat de Commissie haar steun voor de westelijke Balkan 
vooral blijft richten op de sector justitie en binnenlandse aangelegenheden om deze 
activiteiten voort te zetten;

241.wijst er nogmaals op dat de Commissie de projecten in de sector justitie en binnenlandse 
aangelegenheden beheert in moeilijke politieke en institutionele omstandigheden; 
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verwacht dat de Commissie, rekening houdend met de conclusies van de Rekenkamer dat 
de investeringsprojecten beter geslaagd waren dan de institutionele opbouwprojecten, de 
band tussen de projecten tot opvoering van de institutionele capaciteit en de 
investeringsprojecten in de desbetreffende regio aanzienlijk verstevigt;

242.is het met de Rekenkamer eens dat de toewijzing van de plaatselijke activiteiten en 
projecten een doorslaggevend element is om de versteviging van de rechtsstaat te laten 
slagen en is eveneens van mening dat de duurzaamheid van de projecten door gebrek aan 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid op plaatselijke niveau wordt verzwakt; verzoekt 
de Commissie erop toe te zien dat de verstrekte steun vergezeld gaat van een hoge mate 
van bereidheid van de zijde van ontvangers de institutionele hervormingen actief aan te
moedigen en de betrokkenheid van ontvangers bij de projecten op te voeren;

243.is evenals de Rekenkamer van mening dat de EU-steun aan de westelijke Balkan in het 
algemeen doelmatig is, maar dat er werkelijke gevaren bestaan ten aanzien van de 
duurzaamheid van de projecten; stelt met tevredenheid vast dat duurzaamheid en 
verantwoordelijkheid in het kader van het IPA-programma waarschijnlijk zullen 
toenemen, doordat er projectvoorwaarden worden gesteld en doordat de ontvangers mede 
financieren; is van mening dat onderhoudsprogramma's de duurzaamheid van de 
projecten nog verder zouden opvoeren en verzoekt de Commissie invoering hiervan te 
overwegen als voorwaarde voor het verkrijgen van financiële steun van de EU;

244.gaat ervan uit dat de Commissie er nauwgezet voor zorgt dat de maatregelen in verband 
met de infrastructuur in de sector geïntegreerd grensbeheer thans worden geformuleerd en 
ten uitvoer gelegd om regionale samenwerking aan te moedigen;

245.verzoekt de Commissie te doen wat zij kan om ervoor te zorgen dat de verschillende 
donors in het veld beter samenwerken, en om hun acties doelmatiger te coördineren;

246.is van mening dat, in overeenstemming met haar aandeel in de bijdragen, duidelijker 
moet worden uitgedragen dat de EU de belangrijkste donor in de regio is; ziet ter zake 
een voorstel van de Commissie tegemoet;

Deel XV

Speciaal verslag nr. 13/2009 — Uitvoerende taken delegeren aan uitvoerende 
agentschappen: een geslaagde keuze?

247.benadrukt het feit dat de verantwoordelijkheid voor het beleid en het toezicht op de 
activiteiten overeenkomstig de principes van delegatie blijft berusten bij de Commissie;

248.betreurt het feit dat de Commissiecontrole van de activiteiten van de agentschappen 
volgens de audit evenwel niet volledig effectief is en benadrukt het feit dat nieuwe 
indicatoren moeten worden ontwikkeld om een betere meting van de prestaties van de 
agentschappen door de toezichthoudende DG's mogelijk te maken;

249.is van mening dat de oprichting van uitvoerende agentschappen niet alleen gemotiveerd 
moet zijn door personeelsbeperkingen, maar vooral door de doelstelling de 
dienstverlening te verbeteren in de programma's waar een duidelijke scheiding tussen 
beleid en uitvoeringstaken de Commissie in staat kan stellen om haar inspanningen te 
concentreren op strategische kwesties;
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250.steunt de intentie van de Commissie om tot 2013 geen bijkomende uitvoerende 
agentschappen te creëren, tenzij er nieuwe Commissiebevoegdheden zijn, en in plaats 
hiervan de mogelijkheid te benutten om het mandaat van bestaande agentschappen uit te 
breiden;

251.is bezorgd doordat de rekruteringspraktijk in de uitvoerende agentschappen er volgens het 
verslag van de Rekenkamer in bestaat voor tijdelijke posten aan te werven in lagere 
graden en van arbeidscontractanten meer jaren ervaring te eisen dan het geval is voor 
arbeidscontractanten met soortgelijke taken in de Commissie; is van mening dat dit banen 
minder aantrekkelijk maakt, ondanks het aanbod van hernieuwbare contracten in 
tegenstelling tot de maximum contractduur van drie jaar die geldt voor 
arbeidscontractanten bij de Commissie, en waarschuwt voor de gevolgen die dit voor de 
kwaliteit van het functioneren van een bepaald agentschap kan hebben;

252.is van mening dat bij een toekomstig onderzoek van deze kwestie ook de negatieve 
impact kan worden geëvalueerd die contracten met een kortere looptijd en een groter 
personeelsverloop eventueel op het werk van de agentschappen hebben;

253.is van mening dat een van de grote mogelijke voordelen van een uitvoerend agentschap 
de aanwerving is van gespecialiseerd personeel en verzoekt de Commissie de 
aanwervingscriteria en -voorwaarden voor het personeel van de uitvoerende 
agentschappen te herzien;

254.verzoekt de Commissie een gedetailleerde vergelijkende analyse voor te leggen van de 
factoren die de loonverschillen bepalen, rekening houdend met de verschillende vereisten 
op het gebied van bekwaamheden en opleidingskwalificaties, zowel voor het 
Commissiepersoneel als voor het personeel van de uitvoerende agentschappen;

255.verzoekt de Commissie gevolg aan de aanbevelingen van de Rekenkamer te geven en:

a) betrouwbare gegevens over werkdruk en productiviteit in verband met de delegatie 
van taken te verzamelen en te gebruiken, met het oog op de uitvoering van een 
impactbeoordeling, zowel vóór als na de externalisering;

b) een collegiale toetsing uit te voeren, om de succesfactoren en conclusies te 
identificeren die hebben geleid tot betere resultaten bij de best presterende 
agentschappen en de lessen die zijn getrokken, toe te passen op alle programma's die 
voort door de Commissiediensten worden beheerd;

c) het toezicht op de agentschappen te verbeteren, door resultaatgeoriënteerde en 
gerichte doelstellingen te bepalen, met gebruikmaking van een beperkt aantal 
relevante prestatie-indicatoren, die de basis moeten vormen voor de doelstellingen 
van het volgende jaar;

Deel XVI

Speciaal verslag nr. 14/2009 — Hebben de instrumenten voor het beheer van de markt voor 
melk en zuivelproducten hun voornaamste doelstellingen bereikt?

256.herinnert aan het feit dat de Rekenkamer in 2001 in een speciaal verslag de afschaffing 
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van de melkquota's aanbeval en dat de Raad, de Commissie en het Parlement gevolg aan 
deze aanbeveling hebben gegeven; verzoekt de Rekenkamer geen verwarring over de 
ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te scheppen en verzoekt 
de Commissie de politieke besluiten voort uit te voeren, om onnodige verwarring voor de 
melksector te voorkomen;

257.merkt op dat de Rekenkamer bijzonder bezorgd is over de gevolgen in berg- en 
achtergestelde gebieden; benadrukt dat het deze bezorgdheid deelt, maar herinnert de 
Rekenkamer eraan dat de melkquota's en de landbouwhulp niet mogen worden gebruikt 
als instrument om de belangen van deze gebieden te dienen; is van mening dat het EU-
beleid voor plattelandsgebieden en subsidies voor de aanpak van deze problemen worden 
– en moeten worden – ingezet;

258.is het er niet mee eens dat wat de melkmarkt van de EU betreft, in de eerste plaats moet 
worden gefocust op de interne markt en niet mag worden gestreefd naar 
concurrentievermogen op de wereldmarkt; benadrukt het feit dat mondiale mededinging 
een realiteit is die de EU moet aanvaarden en is van mening dat, wanneer de wereldmarkt 
verder wordt geliberaliseerd, de zuivelboeren in de EU dit moeten aankunnen; is voorts 
van mening dat concurrentievermogen ten opzichte van de wereldmarkt op lange termijn 
een manier zal zijn om de welvaart onder de boeren te verhogen en benadrukt het feit dat, 
als niet wordt geprobeerd hieraan deel te nemen, dit zal leiden tot laakbaar gebruik van de 
gemeenschappelijke middelen en op lange termijn tot een daling van de inkomsten van de 
Europese zuivelboeren;

259.is het met de Rekenkamer eens dat permanente controle van de ontwikkeling van de 
melkmarkt nodig is en beveelt de Commissie daarom aan het reeds gedane goede werk 
voort te zetten;

260.herinnert er bovendien aan dat de diverse doelstellingen van het GLB tegenstrijdig zijn en 
is van mening dat nu meer dan ooit een grondig algemeen debat over het doel van het 
GLB moet worden gehouden.


