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Geachte voorzitters,

In het kader van bovengenoemde procedure heeft de Commissie constitutionele zaken 
(AFCO) tijdens haar vergadering van 28 maart 2022 besloten een advies uit te brengen aan 
uw commissies. Met het oog op de urgentie van deze kwestie hebben de coördinatoren van de 
commissie AFCO voorgesteld de commissie dit advies in briefvorm te laten verzenden.

De Commissie constitutionele zaken heeft de kwestie tijdens haar vergadering van 28 april 
2022 behandeld en heeft vervolgens haar advies in briefvorm vastgesteld met 22 stemmen voor 
en 5 tegen, bij 1 onthouding1. Zij verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie en de bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken derhalve onderstaande suggesties in hun 
ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Antonio Tajani (voorzitter en rapporteur voor advies), Gabriele Bischoff 
(eerste ondervoorzitter), Charles Goerens (tweede ondervoorzitter), Giuliano Pisapia (derde ondervoorzitter), 
Loránt Vincze (vierde ondervoorzitter), Gerolf Annemans, Vladimír Bilčík (ter vervanging van Esteban 
González Pons), Damian Boeselager, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, 
Pascal Durand, Angel Dzhambazki (ter vervanging van Geert Bourgeois), Daniel Freund, Sandro Gozi, Brice 
Hortefeux, Laura Huhtasaari, Sophia in 't Veld (ter vervanging van Guy Verhofstadt), Victor Negrescu, Paulo 
Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva 
Pereira, Sven Simon, László Trócsányi, Rainer Wieland.
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SUGGESTIES

In zijn resolutie van 16 februari 2017 over de toekomst van Europa benadrukt het Parlement 
dat de handelingsbevoegdheid van de Unie moet worden verbeterd en de democratische 
verantwoordingsplicht en transparantie van haar besluitvorming moeten worden vergroot, 
vanuit het uitgangspunt dat de communautaire methode het best past bij de werking van de 
Unie.

In het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa (hierna “COFE”) wordt sinds 
oktober 2021 onder meer gesproken over de democratische en constitutionele uitdagingen 
waarvoor de Unie zich gesteld ziet. De discussies over deze thema’s zijn van belang voor de 
institutionele opzet van de herstel- en veerkrachtfaciliteit en de democratische controle die 
het Parlement moet uitoefenen op de uitbetaling van middelen via de externe 
bestemmingsontvangsten in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

De Commissie constitutionele zaken heeft op 13 oktober 2020 aan de voorzitters van de 
Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken een advies in 
briefvorm uitgebracht inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht (COM(2020)0408 – C9 
0150/2020 – 2020/0104(COD)).

De Commissie constitutionele zaken heeft kennisgenomen van het ontwerpverslag van de 
Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken van 17 februari 
2022 over de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (2021/2125(INI)) (hierna “het 
ontwerpverslag”).

In bovengenoemde brief van 13 oktober 2020 vraagt de commissie, met inachtneming van het 
beginsel van institutioneel evenwicht, dat in de verordening betreffende de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit2 bepalingen worden opgenomen ter waarborging van de democratische 
controle en verantwoordingsplicht. Hieronder volgt een aantal van deze bepalingen (cursief), 
vergezeld van de bijbehorende aanbevelingen van de commissie:

–  “raadpleging van belanghebbenden op verschillende niveaus, met inbegrip van 
vertegenwoordigers of autoriteiten op regionaal en lokaal niveau, economische en 
sociale partners, en maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden, ook bij 
de voorbereiding van de herstel- en veerkrachtplannen, zonder onnodige vertragingen 
in het proces te creëren, in overeenstemming met het beginsel van partnerschap”; de 
commissie betreurt in dit verband dat veel lidstaten de regionale en lokale overheden 
niet of onvoldoende hebben betrokken bij het opstellen van de nationale herstel- en 
veerkrachtplannen, zoals wordt vermeld in de resolutie van het Europees Parlement van 
10 juni 2021 over de standpunten van het Parlement over de lopende beoordeling door 
de Commissie en de Raad van de nationale herstel- en veerkrachtplannen; in 
overeenstemming met artikel 18, lid 4, punt q), van de verordening betreffende de 
herstel- en veerkrachtfaciliteit pleit de commissie ervoor een zo breed mogelijke groep 
belanghebbenden bij de uitvoering van en het toezicht op de herstel- en 

2 Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad van 14 december 2020 tot vaststelling van een herstelinstrument voor 
de Europese Unie ter ondersteuning van het herstel van de COVID-19-crisis (PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 23).
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veerkrachtfaciliteit te betrekken, waaronder lokale en regionale organisaties, sociale 
partners en ngo’s; de commissie pleit derhalve voor de instelling van een 
gestructureerde dialoog met het maatschappelijk middenveld op EU-niveau, 
bijvoorbeeld door een systeem van lokale EU-raadsleden op te zetten om de afstand 
tussen hen en de Unie te verkleinen3; de commissie neemt er nota van dat burgers er in 
het kader van de COFE in het algemeen op hebben gewezen dat de EU de banden moet 
aanhalen met burgers en lokale instellingen om de transparantie te verbeteren en beter 
met hen te communiceren over concrete EU-initiatieven4;

–  “regelmatige en tijdige verslaglegging en informatieverstrekking aan het Europees 
Parlement en de Raad, gelijktijdig en op voet van gelijkheid, zowel schriftelijk als via 
deelname van vertegenwoordigers van de Commissie en de lidstaten aan vergaderingen 
van de bevoegde commissies van het Europees Parlement”; de commissie is in dit 
verband verheugd dat er een regelmatige dialoog tot stand is gekomen tussen de 
Commissie en het Parlement, overeenkomstig artikel 26 van de verordening betreffende 
de herstel- en veerkrachtfaciliteit; zij dringt erop aan dat deze uitwisselingen moeten 
blijven plaatsvinden, zo vaak als het Parlement hierom verzoekt en niet minder vaak 
dan de in artikel 26, lid 1, van de verordening vastgestelde minimumnorm van “eens 
per twee maanden”, en dat de Commissie bovendien rekening houdt met de 
standpunten van het Parlement; de commissie benadrukt dat deze uitwisselingen 
moeten stoelen op de transparante, volledige en tijdige kennisgeving van informatie 
door de Commissie overeenkomstig de in artikel 25 van de verordening vastgestelde 
minimumnormen; de commissie vraagt in dit verband dat de operationele 
overeenkomsten tussen de Commissie en de lidstaten aan het Parlement worden 
meegedeeld; de commissie dringt erop aan dat de Commissie het Parlement regelmatig 
op de hoogte stelt van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van de 
nationale herstel- en veerkrachtplannen, alsook van de tenuitvoerlegging door de 
lidstaten van de streefcijfers en mijlpalen;

– “toegang van het Europees Parlement tot één enkele databank, die gedetailleerde 
informatie in elektronische vorm bevat over alle eindontvangers van middelen uit de 
faciliteit”; de commissie vraagt in dit verband, in overeenstemming met punt 11 van 
het ontwerpverslag, dat de Commissie eist dat de lidstaten passende 
verslagleggingsinstrumenten vaststellen die onder meer een gedetailleerde 
gegevensreeks met betrekking tot eindbegunstigden omvatten; zij pleit voor 
gedetailleerdere verslaglegging met bijzondere aandacht voor resultaat- en 
impactindicatoren in plaats van outputindicatoren, zodat meer inzicht kan worden 
geboden in de rol en additionaliteit van de faciliteit; de commissie vraagt dat deze 
gegevens met inachtneming van volledige transparantie aan het Parlement worden 
meegedeeld;

– “toegang tot financiering afhankelijk van de eerbiediging van de in artikel 2 van het 
VEU verankerde waarden, in overeenstemming met de regels die in dat opzicht zullen 

3 Eindverslag van Kantar, blz. 85.
4 Burgerpanel 4, deelgebied 2.3 – Bevordering van de Europese waarden – aanbeveling 18: “[De] EU [moet] 
banden [aangaan] en [aanhalen] met [EU-burgers] en lokale instellingen, zoals lokale overheden, scholen en 
gemeenten. Dit moet worden gedaan om de transparantie te verbeteren, de burgers te bereiken en beter met hen 
te communiceren over concrete EU-initiatieven en algemene EU-informatie”.
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worden vastgesteld voor de volledige EU-begroting”; de commissie beklemtoont in dit 
verband dat de herstel- en veerkrachtfaciliteit volgens artikel 8 van de verordening 
betreffende de herstel- en veerkrachtfaciliteit wordt uitgevoerd overeenkomstig de 
verordening betreffende een algemeen conditionaliteitsregime5; zij is ingenomen met de 
arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 februari 2022 in de 
zaken C-156/21 en C-157/21, waarin de in maart 2021 door Hongarije en Polen 
ingestelde beroepen tot nietigverklaring van de verordening betreffende een algemeen 
conditionaliteitsregime worden verworpen; de commissie stelt terloops vast dat in een 
ontwerpresolutie van de COFE6 wordt gepleit voor de uitbreiding van de toepassing 
van het conditionaliteitsregime naar alle schendingen van de rechtsstaat, d.w.z. niet 
alleen schendingen die betrekking hebben op de Uniebegroting; zij is voorts ingenomen 
met het besluit van de Commissie om het conditionaliteitsregime in het geval van 
Hongarije in werking te stellen; de commissie wijst op het gezamenlijk verslag dat op 
31 maart 2022 samen met de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken werd vastgesteld, over de gezamenlijke missie betreffende de eerbiediging van 
de rechtsstaat in Polen; volgens dit verslag moet de EU er, ongeacht de huidige 
geopolitieke situatie, bij de Poolse autoriteiten op blijven aandringen dat Polen zich aan 
de uit de Verdragen voortvloeiende verplichtingen houdt met betrekking tot de 
eerbiediging van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten; in het verslag wordt 
gesteld dat daartoe alle relevante instrumenten uit het instrumentarium voor de 
rechtsstaat moeten worden ingezet, waaronder het jaarlijks verslag over de rechtsstaat, 
de procedure van artikel 7, lid 1, VEU, inbreukprocedures en het 
conditionaliteitsregime voor de rechtsstaat; bijgevolg verzoekt de commissie de 
Commissie artikel 6, lid 1, van de verordening betreffende een algemeen 
conditionaliteitsregime ook in het geval van Polen in werking te stellen; ten slotte 
beklemtoont de commissie dat projecten die haaks staan op de in artikel 2 VEU 
verankerde EU-waarden geen financiering mogen ontvangen in het kader van de 
herstel- en veerkrachtfaciliteit.

Voorts onderstreept de commissie, in overeenstemming met overweging 20 en artikel 5, lid 1, 
van de verordening betreffende de herstel- en veerkrachtfaciliteit en punt 26 van het 
ontwerpverslag, dat projecten die in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit worden 
gefinancierd moeten stroken met het beginsel van additionaliteit van Uniefinanciering en dat 
de faciliteit, behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen, niet in de plaats mag komen van 
terugkerende nationale uitgaven.

Ten slotte spoort de commissie de lidstaten er in overeenstemming met punt 9 van het 
ontwerpverslag toe aan leningen aan te vragen in het kader van de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit, voor zover zij de rentetarieven van de Unie aantrekkelijk achten.

Met het oog op de langere termijn merkt de commissie op dat het huidige meerjarig 
financieel kader 2021-2027 en NextGenerationEU, zeker in het licht van de nieuwe 
geopolitieke situatie in verband met de oorlog in Oekraïne, wellicht niet kunnen voorzien in 
de middelen die de Unie nodig heeft. De commissie verzoekt de Commissie derhalve na te 

5 Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 
betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting (PB L 433 I van 
22.12.2020, blz. 1).
6 Burgerpanel 2, deelgebied 2.1 – Bescherming van de rechtsstaat – aanbeveling 10.
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gaan of de herstel- en veerkrachtfaciliteit moet worden verlengd tot na de huidige 
verbintenisperiode of wellicht zelfs een permanent instrument moet worden, en ervoor te 
zorgen dat de huidige tekortkomingen op het gebied van parlementaire controle en 
verantwoordingsplicht worden verholpen.


