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SUGGESTIES

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

Justitie

1. is van mening dat absolute prioriteit moet worden gegeven aan het opstellen van eenvoudige, 
duidelijke en begrijpelijke wetgeving, om een hoog niveau van transparantie van de Europese 
wetgeving te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze op doeltreffende wijze ten uitvoer kan 
worden gelegd; merkt in dit verband op dat de verdere ontwikkeling van de Europese 
rechtsruimte moet worden ondersteund via adequate financiële middelen, teneinde de burgers 
te voorzien van voor de hele EU geldende normen, een basisniveau van justitie, alsmede niet-
discriminerende behandeling en hen volledig in staat te stellen hun rechten uit te oefenen in 
heel Europa;

2. acht het van essentieel belang dat de EU door middel van adequate toewijzing van middelen 
een reeks specifieke financiële programma's financiert om haar wetgeving en beleid op het 
gebied van justitie te steunen, met bijzondere aandacht voor grensoverschrijdende kwesties 
die alleen kunnen worden aangepakt via gecoördineerde maatregelen op EU-niveau;

3. onderstreept dat betere toegang tot de rechter, een grondige juridische opleiding en 
doeltreffende justitiële samenwerking in civiele en strafzaken bovendien kunnen worden 
gewaarborgd door de voorgestelde middelen voor het programma “Justitie” voor de periode 
2014-2020 te verhogen, en dringt erop aan het budget hiervoor met 5% op te trekken;

Administratie

4. is het met de Commissie eens dat de huishoudelijke uitgaven moeten worden 
gerationaliseerd; onderstreept evenwel dat het van wezenlijk belang is om een evenwicht te 
vinden tussen verdere besparingen en de noodzaak ervoor te zorgen dat de instellingen hun 
taken en plichten kunnen uitvoeren in overeenstemming met hun verplichtingen en 
bevoegdheden krachtens de Verdragen, waarbij rekening wordt gehouden met de uitdagingen 
veroorzaakt door de huidige economische crisis;

5. stelt in deze context vast dat 80% van de door de Commissie voorziene besparingen 
voortvloeit uit de voorgestelde personeelsinkrimping met 5%; is het volledig oneens met een 
voor alle instellingen, organen en agentschappen geldende zelfde personeelsvermindering, 
aangezien hun rol en verantwoordelijkheden overeenkomstig de Verdragen sterk uiteenlopen; 
onderstreept dat het aan elk van hen overgelaten moet worden om te beslissen waar en welke 
bezuinigingen mogelijk zijn zonder dat hun goede functioneren in het gedrang komt;

6. herinnert eraan dat het ambtelijk apparaat van de Europese Unie in 2004 een grondige 
hervorming heeft ondergaan, die reeds een besparing van 3 miljard euro heeft opgeleverd en 
tot 2020 nog eens ca. 5 miljard euro aan bezuinigingen zal opleveren; merkt op dat de 
administratieve uitgaven van de EU slechts 5,8% vormen van het meerjarig financieel kader 
(MFK) voor de periode 2007-2013, dat op zijn beurt ongeveer 1% van het bbp van de EU 
vertegenwoordigt;
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7. erkent dat de economische en maatschappelijke context er in de periode van het volgende 
MFK anders zal uitzien en dat de begrotingsautoriteit hiermee rekening moet houden, maar 
onderstreept dat de EU nu meer dan ooit een efficiënt ambtelijk apparaat nodig heeft met 
hooggekwalificeerd, meertalig personeel met een zo breed mogelijk gespreide geografische 
achtergrond in de lidstaten, met inachtneming van een genderevenwicht; wijst erop dat het 
personeel onafhankelijk moet zijn, aan de hoogste professionele normen moet voldoen en 
bereid moet zijn het land van herkomst te verlaten; merkt daarnaast op dat het personeel moet 
worden voorzien van de nodige middelen om zijn taken zo efficiënt en loyaal mogelijk uit te 
voeren;

8. zal zich ten zeerste kanten tegen elke maatregel die in strijd is met de rechtspositie van 
ambtenaren wat betreft de grondrechten, de algemene beginselen van het EU-recht en het 
beginsel van maatschappelijke rechtvaardigheid, en die een gevaar vormt voor de goede 
werking van de EU-administratie bij het uitvoeren van haar taak om de burgers en de Unie 
te dienen.
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