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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de herziening van het Financieel 
Reglement en de richtsnoeren van de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten 
voor beleidsgerelateerde dienstverleningscontracten

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Commissie heeft erkend1 dat het nodig is wijzigingen aan te 
brengen in Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de 
Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie2 (het Financieel Reglement) teneinde de selectie te 
voorkomen van inschrijvers die in een situatie van belangenconflict kunnen verkeren en 
de uitvoeringsrichtsnoeren (Vademecum) betreffende de toepassing van het begrip van 
beroepsmatige belangenconflicten;

1. benadrukt dat het Vademecum inzake overheidsopdrachten van de Commissie niet 
openbaar gemaakt is en merkt op dat het derhalve niet mogelijk is voor het Parlement 
om passende controle uit te oefenen op de Commissie ten aanzien van de uitvoering van 
de EU-begroting;

2. verzoekt de Commissie het begrip “beroepsmatige belangenconflicten” te 
verduidelijken en haar richtsnoeren voor de beoordeling van openbare aanbestedingen 
uit te breiden tot aspecten die verder reiken dan de door de inschrijvende contractant te 
verlenen diensten;

3. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat haar uitvoeringsvoorschriften 
inzake overheidsopdrachten beletten dat beleidsgerelateerde dienstencontracten worden 
gegund aan ondernemingen onder de economische controle van een 
moederonderneming of concern dat een aandeel heeft in activiteiten die niet stroken met 
de ecologische, sociale en Green Deal-doelstellingen van de EU;

4. verzoekt de betrokken parlementaire commissie over deze kwestie een standpunt in te 
nemen in de vorm van een ontwerpresolutie.

1 Antwoord van de Europese Commissie op het besluit van de Europese Ombudsman in zaak 
853/2020/KR.
2 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/140681
https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/140681

