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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat, in een situatie van beperkte middelen als gevolg van de economische 

en financiële crisis, de instellingen van de Unie en de lidstaten ten volle moeten 

samenwerken om de algemene begroting van de Europese Unie doeltreffend uit te voeren 

en haar op passende wijze te beschermen via preventieve en corrigerende maatregelen; 

B. overwegende dat de voornaamste doelstelling van de ontwerpbegroting 2015 erin bestaat 

ervoor te zorgen dat de begroting van de Unie van de nodige middelen wordt voorzien 

opdat zij haar grotere bijdrage aan groei en werkgelegenheid en aan solidariteit tussen de 

lidstaten en de regio's ten volle kan leveren;  

C. overwegende dat de dialoog tussen het Parlement en de Commissie waarin artikel 318 

van het VWEU voorziet, de doelmatigheidscultuur binnen de Commissie moet 

bevorderen; 

D. overwegende dat het Parlement in zijn kwijtingsresolutie van 3 april 20141 zijn besluit 

om de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting in het 

begrotingsjaar 2012 weliswaar niet in twijfel trok, maar wel voorbehoud maakte bij de 

uitvoering van de begroting door bepaalde lidstaten en de Commissie op het gebied van 

landbouw en regionaal beleid; 

E. overwegende dat het Parlement de Commissie heeft gevraagd om met betrekking tot de in 

bovengenoemde resolutie2 vermelde acties bindende toezeggingen te doen om de situatie 

te corrigeren; 

1.  herhaalt dat het zich grote zorgen maakt over het feit dat de Commissie het steeds 

moeilijker heeft om binnen de grenzen van de oorspronkelijk aangenomen 

betalingskredieten aan alle betalingsverzoeken in de loop van het jaar te voldoen, en wijst 

erop dat dit komt doordat de vastleggingskredieten tijdens elke periode dicht bij het 

vastgestelde maximum zijn vastgesteld, terwijl de betalingskredieten zo laag mogelijk 

zijn gehouden; verzoekt de Commissie informatie te verschaffen over de gevallen waarin 

een en ander wellicht tot betalingsvertragingen zal leiden; 

2. vreest dat de Raad in de periode 2014-2020 zal vasthouden aan zijn strategie om de 

betalingskredieten te verlagen zonder rekening te houden met reële behoeften waarvoor 

een duurzame oplossing moet worden gevonden; verzoekt de Commissie te bepalen 

welke programma's geen Europese toegevoegde waarde hebben en waarvan is gebleken 

dat zij geen daadwerkelijk nut opleveren, zodat deze kunnen worden geschrapt en er 

middelen kunnen worden vrijgemaakt die efficiënt kunnen worden ingezet; 

3. benadrukt dat deze werkwijze de begrotingsautoriteit ertoe noopt gewijzigde begrotingen 

                                                 
1  PB L 266 van 5.9.2014, blz. 32. 
2  Zie met name de paragrafen 56 en 57. 
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aan te nemen, en betreurt dat deze werkwijze in strijd is met de in het Financieel 

Reglement vastgelegde begrotingsbeginselen;  

4. merkt op dat de toepassing van financiële correcties die de Commissie oplegt aan 

lidstaten die nalaten goede systemen en terugvorderingen toe te passen, in 2013 ongeveer 

3 362 miljoen EUR bedroeg, wat minder is dan in 2012 (4 419 miljoen EUR)1; 

5. verzoekt de Commissie duidelijk aan te geven welke in 2013 teruggevorderde bedragen 

in de rekeningen van de Unie als ontvangsten zijn geboekt of zijn gecompenseerd, en 

welke impact de in 2013 besliste financiële correcties en terugvorderingen kunnen 

hebben op de betalingsbehoeften voor de begroting 2014 en 2015; 

6. herinnert eraan dat het van vele factoren afhangt of er in de nieuwe 

programmeringsperiode 2014-2020 financiële nettocorrecties zullen worden opgelegd in 

geval van ernstige tekortkomingen bij de uitvoering van het cohesiebeleid, en vraagt de 

Commissie onverwijld een voorstel in te dienen om vervangingsprojecten aan banden te 

leggen of zelf helemaal te verbieden; 

7. vraagt de Commissie de nodige maatregelen te nemen en de projecten zo nodig 

rechtstreeks te controleren opdat het foutenrisico bij regionale fondsen niet wordt 

onderschat;  

8. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om in de zin van het Europees semester bindende 

bilaterale overeenkomsten aan te gaan met de lidstaten die bijzonder zijn opgevallen; 

9.  is ingenomen met de bij de ontwerpbegroting 2015 gevoegde programmaverklaringen 

voor de operationele uitgaven, die het voornaamste middel vormen om de kredieten die 

de Commissie in de ontwerpbegroting voorstelt, te rechtvaardigen, en wijst erop dat deze 

verklaringen overeenkomen met de desbetreffende rechtsgrondslagen en details bevatten 

over de middelen die aan elk financieringsprogramma zijn toegewezen; 

10. is met name verheugd dat elke verklaring cijfergegevens bevat over de EU-meerwaarde 

en de bijdrage aan de Europa 2020-strategie (kerndoelen en vlaggenschipinitiatieven), 

zoals het Parlement had gevraagd in zijn resoluties bij zijn besluiten tot het verlenen van 

kwijting aan de Commissie voor 20112 en 20123; 

11. benadrukt dat de Commissie wanneer zij overeenkomstig artikel 318 VWEU de 

evaluaties van de prestaties van de Unie voorlegt aan het Parlement en de Raad, verslag 

moet uitbrengen over de resultaten die zijn gehaald met de operationele uitgaven die in de 

programmaverklaringen zijn gepresenteerd; 

12. is verheugd over het feit dat de Commissie heeft besloten verder onderzoek te verrichten 

naar en verslag uit te brengen over de vastleggingskredieten die elk jaar onder de definitie 

van "potentieel abnormaal" vallen, teneinde alle onverantwoorde toekomstige 

betalingsverplichtingen (RAL) te elimineren en de Commissie in staat te stellen zo nodig 

                                                 
1 Zie mededeling van de Commissie van 11 juni 2014  "Synthese van de beheersresultaten van de Commissie in 

2013" (COM(2014)0342), punt 4.1. 
2 PB L 308 van 16.11.2013, blz. 27. 
3 PB L 266 van 5.9.2014, blz. 32. Zie met name de paragrafen 310 en 315. 
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geld terug te vorderen en oude lopende verplichtingen sneller af te wikkelen. 
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