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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat overeenkomstig artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU) het Europees Parlement als enige verantwoordelijk is 
voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de 
Europese Unie en dat de begroting van de Raad deel uitmaakt van de begroting van de 
Unie;

B. overwegende dat het Parlement, uit hoofde van artikel 319 VWEU de Commissie 
kwijting verleent;

C. overwegende dat de procedure voor het afzonderlijk verlenen van kwijting aan de 
afzonderlijke instellingen en organen van de Unie een gevestigde praktijk is die door 
alle andere instellingen, met uitzondering van de Raad, wordt aanvaard, en dat deze 
procedure is ontwikkeld om de transparantie en de democratische 
verantwoordingsplicht ten aanzien van de burgers van de Unie te waarborgen en de 
noodzakelijke bestrijding van fraude na te streven;

D. overwegende dat de Commissie uit hoofde van artikel 319, lid 2, VWEU het Europees 
Parlement op diens verzoek alle nodige informatie moet verstrekken met betrekking tot 
de uitgaven en de werking van de systemen voor financiële controle;

E. overwegende dat uit hoofde van artikel 100 van het Reglement van het Europees 
Parlement, genaamd “Overige kwijtingsprocedures”, de bepalingen inzake de procedure 
voor de verlening van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting, 
overeenkomstig artikel 319 VWEU, eveneens van toepassing zijn op de procedure voor 
de verlening van kwijting aan de Voorzitter van het Europees Parlement, aan de 
personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de begroting van de Raad, 
het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Rekenkamer, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, aan de Commissie voor de uitvoering 
van de begroting van het Europees Ontwikkelingsfonds en aan voor het financieel 
beheer verantwoordelijke organen van juridisch zelfstandige entiteiten die taken van de 
Unie uitvoeren;

F. overwegende dat alle instellingen verplicht zijn samen te werken om de vlotte werking 
van de kwijtingsprocedure te waarborgen, met volledige inachtneming van de 
desbetreffende bepalingen van het VWEU en van de desbetreffende secundaire 
wetgeving; overwegende dat het gebrek aan medewerking van de Raad in de 
kwijtingsprocedure ertoe heeft geleid dat het Parlement sinds 2009 geen kwijting heeft 
verleend aan de secretaris-generaal van de Raad; overwegende dat het aanhoudende 
gebrek aan samenwerking van de Raad het voor het Parlement onmogelijk maakt om 
met kennis van zaken een besluit te nemen over het verlenen van kwijting, wat 
bijgevolg een blijvend negatief effect heeft op de perceptie van de burgers van de 
geloofwaardigheid van de EU-instellingen en van de transparantie bij het gebruik van 
EU-middelen; overwegende dat dit gebrek aan samenwerking ook een negatief effect 
heeft op de werking van de instellingen en de procedure voor politiek toezicht op het 
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begrotingsbeheer die in de Verdragen is vastgelegd, ondermijnt;

G. overwegende dat, rekening houdend met de verslagen van de Europese Rekenkamer, de 
kwijtingsprocedure wordt gebruikt om de rekeningen van de betrokken instelling te 
onderzoeken teneinde na te gaan of de uitvoering ervan wettig en regelmatig is en de 
beginselen van goed financieel beheer in acht zijn genomen;

1. onderstreept de rol van het Parlement in het kader van de kwijtingsprocedure, zoals 
vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het 
Financieel Reglement, en onderstreept het feit dat, hoewel de rol van de Raad als 
instelling die aanbevelingen geeft in het kader van de kwijtingsprocedure volledig 
erkend wordt, er een onderscheid moet blijven bestaan ten aanzien van de verschillende 
rollen van het Parlement en de Raad met het oog op de naleving van het in de 
Verdragen en het Financieel Reglement vastgelegde institutionele kader;

2. herinnert eraan dat het Parlement kwijting verleent aan elk van de andere instellingen, 
organen en instanties afzonderlijk, nadat het de verstrekte documenten en de op de 
vragen van het Parlement gegeven antwoorden heeft onderzocht en nadat het de 
secretarissen-generaal van de andere instellingen heeft gehoord; is van mening dat, in 
het kader van de kwijting die het Parlement aan de Commissie verleent, zoals voorzien 
in de Verdragen, de democratische legitimiteit, de transparantie en de 
verantwoordingsplicht van de andere instellingen, organen en instanties van de Unie op 
deze manier ook verder worden versterkt;

3. is van mening dat antwoorden op een aantal terugkerende vragen in de vragenlijsten 
voor de verschillende instellingen, organen en instanties, zoals die inzake gender- en 
geografisch evenwicht, belangenconflicten, lobbyactiviteiten en de bescherming van 
klokkenluiders, mogelijk kunnen worden opgenomen in het overeenkomstig artikel 318 
VWEU opgestelde evaluatieverslag over de financiën van de Unie, voor zover deze 
kwesties verband houden met de uitvoering van de begroting; herinnert eraan dat het in 
artikel 318 VWEU bedoelde verslag uitdrukkelijk wordt genoemd in artikel 319, lid 1, 
VWEU als een van de documenten die in het kader van de kwijtingsprocedure moeten 
worden bestudeerd;

4. herinnert eraan dat elke instelling en elk orgaan krachtens het Financieel Reglement 
verplicht is passende maatregelen te nemen om gevolg te geven aan de opmerkingen 
waarvan het kwijtingsbesluit van het Europees Parlement vergezeld gaat en verslag uit 
te brengen over de in het licht van die opmerkingen genomen maatregelen; wijst erop 
dat een weigering van een instelling om aan dit vereiste te voldoen na te zijn 
opgeroepen te handelen, aanleiding kan geven tot een beroep wegens nalaten op grond 
van artikel 265 VWEU;

5. neemt kennis van de aanhoudende problemen waarop het Europees Parlement met 
betrekking tot de kwijtingsprocedure heeft gewezen als gevolg van een gebrek aan 
medewerking van de Raad, wat het Parlement heeft genoopt de secretaris-generaal van 
de Raad geen kwijting te verlenen voor de begrotingsjaren 2009 tot en met 2017; 
herhaalt dat de Raad volledig, en te goeder trouw, moet deelnemen aan de jaarlijkse 
kwijtingsprocedure, net zoals de andere instellingen, om transparant te zijn en volledige 
verantwoording af te leggen aan de burgers van de Unie voor de middelen die hem als 
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instelling van de Unie zijn toevertrouwd; onderstreept de dringende noodzaak van een 
memorandum van overeenstemming tussen het Europees Parlement en de Raad over de 
verstrekking van de informatie die het Parlement nodig heeft om met kennis van zaken 
te kunnen beslissen over de kwijting, waarin de respectieve rol van de instellingen in de 
kwijtingsprocedures naar behoren in acht wordt genomen; is verheugd over de 
vooruitgang die tot dusver is geboekt in de onderhandelingen tussen het Parlement en de 
Raad over het “non-paper” inzake de samenwerking tussen het Europees Parlement en 
de Raad tijdens de jaarlijkse kwijtingsprocedure, en roept beide instellingen op hun 
inspanningen op te voeren om zonder onnodige vertraging tot een akkoord te komen; is 
van mening dat, indien die onderhandelingen met de Raad niet slagen, de 
onderhandelingen moeten worden uitgebreid met de Commissie, om ervoor te zorgen 
dat het Parlement de nodige informatie krijgt over de wijze waarop de Raad zijn 
begroting uitvoert, hetzij rechtstreeks, hetzij via de Commissie;

6. is ingenomen met de verklaringen van de voorgedragen vicevoorzitter Věra Jourová en 
de voorgedragen commissaris Johannes Hahn tijdens hun hoorzittingen voor het 
Parlement, waarin zij hebben aangegeven dat zij bereid zijn overleg te plegen over deze 
aangelegenheid teneinde te komen tot meer transparantie over de uitvoering van de 
begroting van de Raad; wijst op de jurisprudentie van het Hof van Justitie over het recht 
van belastingbetalers en de publieke opinie om op de hoogte te worden gehouden van 
het gebruik van overheidsinkomsten;

7. is van mening dat de toezeggingen van de kandidaat-commissarissen een positieve 
verandering in houding aangeven ten opzichte van het standpunt dat de Commissie tot 
nu toe heeft ingenomen, zoals uitgedrukt in haar brief van 23 januari 2014, waarin 
wordt gesteld dat van de Commissie niet mag worden verlangd dat zij toezicht houdt op 
de uitvoering van de begroting van de andere instellingen;

8. dringt erop aan dat, indien de onderhandelingen over een memorandum van 
overeenstemming niet snel worden hervat, het Parlement er in het kader van de 
onderhandelingen over het volgende MFK op aandringt dat er een “rdv-clausule” wordt 
opgenomen in het voorstel voor een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 
samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer, waarbij de drie 
instellingen zich ertoe verbinden gezamenlijk de praktische regelingen vast te stellen 
voor het delen en verstrekken van de nodige informatie aan het Europees Parlement in 
het kader van de kwijtingsprocedure, alsook om onverwijld de onderhandelingen 
hierover te openen;

9. is van mening dat, hoewel de huidige situatie kan worden verbeterd door een betere 
samenwerking tussen de instellingen van de Unie in het kader van de Verdragen, op 
termijn de mogelijkheid zou kunnen worden overwogen om de Verdragen te herzien 
teneinde de kwijtingsprocedure transparanter te maken, met name door het Parlement de 
expliciete bevoegdheid te geven om alle instellingen en organen van de Unie 
afzonderlijk kwijting te verlenen; onderstreept dat de gevolgen van dergelijke 
wijzigingen van het interinstitutionele evenwicht waarin de Verdragen voorzien, 
grondig moeten worden onderzocht door de bevoegde commissie van het Parlement.
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