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1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de 
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie 
(2020/2140(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20191,

– gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2019 (COM(2020) 0288 – C9-0220/2020)2,

– gezien het verslag van de Commissie betreffende de follow-up van de kwijting voor het 
begrotingsjaar 2018 (COM(2020) 0311) en de bijbehorende uitvoerige antwoorden,

– gezien het jaarlijks beheers- en prestatieverslag van de Commissie over de EU-begroting 
2019 (COM(2020) 0265),

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2019 
uitgevoerde interne controles (COM(2020) 0268) en het bijbehorende werkdocument van 
de diensten van de Commissie (SWD(2020) 0117),

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het 
begrotingsjaar 2019, tezamen met de antwoorden van de instellingen3, het verslag van de 
Rekenkamer betreffende de prestaties van de EU-begroting – Stand van zaken eind 2019, 
tezamen met de antwoorden van de instellingen4, en de speciale verslagen van de 
Rekenkamer,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer5 voor het begrotingsjaar 2019 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van … over de aan de Commissie te verlenen kwijting 
voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2019 (00000/2021 – 
C9-0000/2021),

– gezien de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 

1 PB L 67 van 7.3.2019.
2 PB C 384 van 13.11.2020, blz. 1.
3 PB C 351 van 21.10.2020, blz. 7.
4 PB C 351 van 21.10.2020, blz. 7.
5 PB C 384 van 13.11.2020, blz. 1.
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Atoomenergie,

– gezien 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 Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20126, en met name de artikelen 69, 
260, 261 en 262,

– gezien artikel 99 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie vervoer 
en toerisme, de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij, de Commissie cultuur en onderwijs, de 
Commissie juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0000/2021),

1. verleent de Commissie kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de 
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 / stelt zijn besluit om de Commissie kwijting 
te verlenen voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2019 uit;

2. formuleert zijn opmerkingen in de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van de 
besluiten tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en uitvoerende 
agentschappen;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 
uitmaakt, te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, alsmede aan 
de nationale en regionale controle-instanties van de lidstaten, en te zorgen voor publicatie 
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

6 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
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2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Uitvoerend 
Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2019
(2020/2140(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20191,

– gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2019 (COM(2020) 0288 – C9-0220/2020)2,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, 
audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 20193,

– gezien het verslag van de Commissie betreffende de follow-up van de kwijting voor het 
begrotingsjaar 2018 (COM(2020) 0311) en de bijbehorende uitvoerige antwoorden,

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2019 
uitgevoerde interne controles (COM(2020) 0268) en het bijbehorende werkdocument van 
de diensten van de Commissie (SWD(2020) 0117),

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2019, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen4,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer5 voor het begrotingsjaar 2019 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van … over de aan de uitvoerende agentschappen te 
verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2019 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

– gezien de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie,

– gezien 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 

1 PB L 67 van 7.3.2019.
2 PB C 384 van 13.11.2020, blz. 1.
3 PB C 351 van 21.10.2020, blz. 7.
4 PB C 351 van 21.10.2020, blz. 7.
5 PB C 384 van 13.11.2020, blz. 1.
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begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20126, en met name de artikelen 69, 
260, 261 en 262,

– gezien Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling 
van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer 
van communautaire programma’s worden gedelegeerd7, en met name artikel 14, lid 3,

– gezien Verordening (EG) nr. 1653/2004 van de Commissie van 21 september 2004 
houdende een model voor het financieel reglement van de uitvoerende agentschappen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad tot vaststelling van het 
statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van 
communautaire programma’s worden gedelegeerd8, en met name artikel 66, eerste en 
tweede alinea,

– gezien Uitvoeringsbesluit 2013/776/EU van de Commissie van 18 december 2013 tot 
oprichting van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur en 
tot intrekking van Besluit 2009/336/EG9,

– gezien artikel 99 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie vervoer 
en toerisme, de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij, de Commissie cultuur en onderwijs, de 
Commissie juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0000/2021),

1. verleent de directeur van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en 
cultuur kwijting voor de uitvoering van de begroting van het uitvoerend agentschap voor 
het begrotingsjaar 2019 / stelt zijn besluit om de directeur van het Uitvoerend Agentschap 
onderwijs, audiovisuele media en cultuur kwijting te verlenen voor de uitvoering van de 
begroting van het uitvoerend agentschap voor het begrotingsjaar 2019 uit;

2. formuleert zijn opmerkingen in de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van de 
besluiten tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en uitvoerende 
agentschappen;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit, het besluit over het verlenen van kwijting voor de 
uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het 

6 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
7 PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1.
8 PB L 297 van 22.9.2004, blz. 6.
9 PB L 343 van 19.12.2013, blz. 46.
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begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en de resolutie die een integrerend deel 
uitmaakt van deze besluiten, te doen toekomen aan de directeur van het Uitvoerend 
Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur, de Raad, de Commissie en de 
Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese 
Unie (L-serie).
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3. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Uitvoerend 
Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen voor het begrotingsjaar 2019
(2020/2140(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20191,

– gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2019 (COM(2020) 0288 – C9-0220/2020)2,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en 
middelgrote ondernemingen voor het begrotingsjaar 20193,

– gezien het verslag van de Commissie betreffende de follow-up van de kwijting voor het 
begrotingsjaar 2018 (COM(2020) 0311) en de bijbehorende uitvoerige antwoorden,

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2019 
uitgevoerde interne controles (COM(2020) 0268) en het bijbehorende werkdocument van 
de diensten van de Commissie (SWD(2020) 0117),

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2019, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen4,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer5 voor het begrotingsjaar 2019 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van … over de aan de uitvoerende agentschappen te 
verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2019 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

– gezien de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie,

– gezien 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 

1 PB L 67 van 7.3.2019.
2 PB C 384 van 13.11.2020, blz. 1.
3 PB C 351 van 21.10.2020, blz. 7.
4 PB C 351 van 21.10.2020, blz. 7.
5 PB C 384 van 13.11.2020, blz. 1.
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begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20126, en met name de artikelen 69, 
260, 261 en 262,

– gezien Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling 
van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer 
van communautaire programma’s worden gedelegeerd7, en met name artikel 14, lid 3,

– gezien Verordening (EG) nr. 1653/2004 van de Commissie van 21 september 2004 
houdende een model voor het financieel reglement van de uitvoerende agentschappen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad tot vaststelling van het 
statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van 
communautaire programma’s worden gedelegeerd8, en met name artikel 66, eerste en 
tweede alinea,

– gezien Uitvoeringsbesluit 2013/771/EU van de Commissie van 17 december 2013 tot 
oprichting van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen en 
tot intrekking van de Besluiten 2004/20/EG en 2007/372/EG9,

– gezien artikel 99 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie vervoer 
en toerisme, de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij, de Commissie cultuur en onderwijs, de 
Commissie juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0000/2021),

1. verleent de directeur van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote 
ondernemingen kwijting voor de uitvoering van de begroting van het uitvoerend 
agentschap voor het begrotingsjaar 2019 / stelt zijn besluit om de directeur van het 
Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen kwijting te verlenen 
voor de uitvoering van de begroting van het uitvoerend agentschap voor het 
begrotingsjaar 2019 uit;

2. formuleert zijn opmerkingen in de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van de 
besluiten tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en uitvoerende 
agentschappen;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit, het besluit over het verlenen van kwijting voor de 

6 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
7 PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1.
8 PB L 297 van 22.9.2004, blz. 6.
9 PB L 341 van 18.12.2013, blz. 73.
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uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en de resolutie die een integrerend deel 
uitmaakt van deze besluiten, te doen toekomen aan de waarnemend directeur van het 
Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen, de Raad, de 
Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie (L-serie).
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4. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Uitvoerend 
Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding voor het 
begrotingsjaar 2019
(2020/2140(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20191,

– gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2019 (COM(2020) 0288 – C9-0220/2020)2,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, 
gezondheid, landbouw en voeding voor het begrotingsjaar 20193,

– gezien het verslag van de Commissie betreffende de follow-up van de kwijting voor het 
begrotingsjaar 2018 (COM(2020) 0311) en de bijbehorende uitvoerige antwoorden,

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2019 
uitgevoerde interne controles (COM(2020) 0268) en het bijbehorende werkdocument van 
de diensten van de Commissie (SWD(2020) 0117),

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2019, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen4,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer5 voor het begrotingsjaar 2019 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van … over de aan de uitvoerende agentschappen te 
verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2019 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

– gezien de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 

1 PB L 67 van 7.3.2019.
2 PB C 384 van 13.11.2020, blz. 1.
3 PB C 351 van 21.10.2020, blz. 7.
4 PB C 351 van 21.10.2020, blz. 7.
5 PB C 384 van 13.11.2020, blz. 1.
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van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20126, en met name de artikelen 69, 
260, 261 en 262,

– gezien Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling 
van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer 
van communautaire programma’s worden gedelegeerd7, en met name artikel 14, lid 3,

– gezien Verordening (EG) nr. 1653/2004 van de Commissie van 21 september 2004 
houdende een model voor het financieel reglement van de uitvoerende agentschappen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad tot vaststelling van het 
statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van 
communautaire programma’s worden gedelegeerd8, en met name artikel 66, eerste en 
tweede alinea,

– gezien Uitvoeringsbesluit 2013/770/EU van de Commissie van 17 december 2013 tot 
oprichting van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding en 
tot intrekking van Besluit 2004/858/EG9,

– gezien Uitvoeringsbesluit 2014/927/EU van de Commissie van 17 december 2014 tot 
wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/770/EU teneinde het “Uitvoerend Agentschap 
voor consumenten, gezondheid en voeding” om te vormen tot het “Uitvoerend 
Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding”10,

– gezien artikel 99 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie vervoer 
en toerisme, de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij, de Commissie cultuur en onderwijs, de 
Commissie juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0000/2021),

1. verleent de directeur van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, 
landbouw en voeding kwijting voor de uitvoering van de begroting van het uitvoerend 
agentschap voor het begrotingsjaar 2019 / stelt zijn besluit om de directeur van het 
Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding kwijting 
te verlenen voor de uitvoering van de begroting van het uitvoerend agentschap voor het 

6 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
7 PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1.
8 PB L 297 van 22.9.2004, blz. 6.
9 PB L 341 van 18.12.2013, blz. 69.
10 PB L 363 van 18.12.2014, blz. 183.
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begrotingsjaar 2019 uit;

2. formuleert zijn opmerkingen in de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van de 
besluiten tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en uitvoerende 
agentschappen;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit, het besluit over het verlenen van kwijting voor de 
uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en de resolutie die een integrerend deel 
uitmaakt van deze besluiten, te doen toekomen aan de directeur van het Uitvoerend 
Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding, de Raad, de 
Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie (L-serie).
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5. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Uitvoerend 
Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2019
(2020/2140(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20191,

– gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2019 (COM(2020) 0288 – C9-0220/2020)2,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap Europese 
Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 20193,

– gezien het verslag van de Commissie betreffende de follow-up van de kwijting voor het 
begrotingsjaar 2018 (COM(2020) 0311) en de bijbehorende uitvoerige antwoorden,

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2019 
uitgevoerde interne controles (COM(2020) 0268) en het bijbehorende werkdocument van 
de diensten van de Commissie (SWD(2020) 0117),

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2019, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen4,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer5 voor het begrotingsjaar 2019 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van … over de aan de uitvoerende agentschappen te 
verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2019 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

– gezien de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie,

– gezien 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 

1 PB L 67 van 7.3.2019.
2 PB C 384 van 13.11.2020, blz. 1.
3 PB C 351 van 21.10.2020, blz. 7.
4 PB C 351 van 21.10.2020, blz. 7.
5 PB C 384 van 13.11.2020, blz. 1.
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begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20126, en met name de artikelen 69, 
260, 261 en 262,

– gezien Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling 
van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer 
van communautaire programma’s worden gedelegeerd7, en met name artikel 14, lid 3,

– gezien Verordening (EG) nr. 1653/2004 van de Commissie van 21 september 2004 
houdende een model voor het financieel reglement van de uitvoerende agentschappen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad tot vaststelling van het 
statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van 
communautaire programma’s worden gedelegeerd8, en met name artikel 66, eerste en 
tweede alinea,

– gezien Uitvoeringsbesluit van de Commissie 2013/779/EU van 17 december 2013 tot 
oprichting van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad en tot intrekking 
van Besluit 2008/37/EG9,

– gezien artikel 99 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie vervoer 
en toerisme, de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij, de Commissie cultuur en onderwijs, de 
Commissie juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0000/2021),

1. verleent de directeur van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad kwijting 
voor de uitvoering van de begroting van het uitvoerend agentschap voor het 
begrotingsjaar 2019 / stelt zijn besluit om de directeur van het Uitvoerend Agentschap 
Europese Onderzoeksraad kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van 
het agentschap voor het begrotingsjaar 2019 uit;

2. formuleert zijn opmerkingen in de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van de 
besluiten tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en uitvoerende 
agentschappen;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit, het besluit over het verlenen van kwijting voor de 
uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het 

6 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
7 PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1.
8 PB L 297 van 22.9.2004, blz. 6.
9 PB L 346 van 20.12.2013, blz. 58.
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begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en de resolutie die een integrerend deel 
uitmaakt van deze besluiten, te doen toekomen aan de directeur van het Uitvoerend 
Agentschap Europese Onderzoeksraad, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te 
zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).
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6. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Uitvoerend 
Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2019
(2020/2140(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20191,

– gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2019 (COM(2020) 0288 – C9-0220/2020)2,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het 
begrotingsjaar 20193,

– gezien het verslag van de Commissie betreffende de follow-up van de kwijting voor het 
begrotingsjaar 2018 (COM(2020) 0311) en de bijbehorende uitvoerige antwoorden,

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2019 
uitgevoerde interne controles (COM(2020) 0268) en het bijbehorende werkdocument van 
de diensten van de Commissie (SWD(2020) 0117),

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2019, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen4,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer5 voor het begrotingsjaar 2019 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van … over de aan de uitvoerende agentschappen te 
verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2019 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

– gezien de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie,

– gezien 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 

1 PB L 67 van 7.3.2019.
2 PB C 384 van 13.11.2020, blz. 1.
3 PB C 351 van 21.10.2020, blz. 7.
4 PB C 351 van 21.10.2020, blz. 7.
5 PB C 384 van 13.11.2020, blz. 1.
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begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20126, en met name de artikelen 69, 
260, 261 en 262,

– gezien Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling 
van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer 
van communautaire programma’s worden gedelegeerd7, en met name artikel 14, lid 3,

– gezien Verordening (EG) nr. 1653/2004 van de Commissie van 21 september 2004 
houdende een model voor het financieel reglement van de uitvoerende agentschappen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad tot vaststelling van het 
statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van 
communautaire programma’s worden gedelegeerd8, en met name artikel 66, eerste en 
tweede alinea,

– gezien Uitvoeringsbesluit 2013/778/EU van de Commissie van 13 december 2013 tot 
oprichting van het Uitvoerend Agentschap onderzoek en tot intrekking van 
Besluit 2008/46/EG9,

– gezien artikel 99 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie vervoer 
en toerisme, de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij, de Commissie cultuur en onderwijs, de 
Commissie juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0000/2021),

1. verleent de directeur van het Uitvoerend Agentschap onderzoek kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het uitvoerend agentschap voor het begrotingsjaar 2019 
/ stelt zijn besluit om de directeur van het Uitvoerend Agentschap onderzoek kwijting te 
verlenen voor de uitvoering van de begroting van het uitvoerend agentschap voor het 
begrotingsjaar 2019 uit;

2. formuleert zijn opmerkingen in de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van de 
besluiten tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en uitvoerende 
agentschappen;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit, het besluit over het verlenen van kwijting voor de 
uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het 

6 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
7 PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1.
8 PB L 297 van 22.9.2004, blz. 6.
9 PB L 346 van 20.12.2013, blz. 54.
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begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en de resolutie die een integrerend deel 
uitmaakt van deze besluiten, te doen toekomen aan de directeur van het Uitvoerend 
Agentschap onderzoek, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor 
publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).
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7. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Uitvoerend 
Agentschap innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2019
(2020/2140(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20191,

– gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2019 (COM(2020) 0288 – C9-0220/2020)2,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken 
voor het begrotingsjaar 20193,

– gezien het verslag van de Commissie betreffende de follow-up van de kwijting voor het 
begrotingsjaar 2018 (COM(2020) 0311) en de bijbehorende uitvoerige antwoorden,

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2019 
uitgevoerde interne controles (COM(2020) 0268) en het bijbehorende werkdocument van 
de diensten van de Commissie (SWD(2020) 0117),

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2019, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen4,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer5 voor het begrotingsjaar 2019 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van … over de aan de uitvoerende agentschappen te 
verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2019 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

– gezien de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie,

– gezien 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 

1 PB L 67 van 7.3.2019.
2 PB C 384 van 13.11.2020, blz. 1.
3 PB C 351 van 21.10.2020, blz. 7.
4 PB C 351 van 21.10.2020, blz. 7.
5 PB C 384 van 13.11.2020, blz. 1.
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begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20126, en met name de artikelen 69, 
260, 261 en 262,

– gezien Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling 
van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer 
van communautaire programma’s worden gedelegeerd7, en met name artikel 14, lid 3,

– gezien Verordening (EG) nr. 1653/2004 van de Commissie van 21 september 2004 
houdende een model voor het financieel reglement van de uitvoerende agentschappen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad tot vaststelling van het 
statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van 
communautaire programma’s worden gedelegeerd8, en met name artikel 66, eerste en 
tweede alinea,

– gezien Uitvoeringsbesluit 2013/801/EU van de Commissie van 23 december 2013 tot 
oprichting van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken en tot intrekking van 
Besluit 2007/60/EG, als gewijzigd bij Besluit 2008/593/EG9,

– gezien artikel 99 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie vervoer 
en toerisme, de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij, de Commissie cultuur en onderwijs, de 
Commissie juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0000/2021),

1. verleent de directeur van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken kwijting 
voor de uitvoering van de begroting van het uitvoerend agentschap voor het 
begrotingsjaar 2019 / stelt zijn besluit om de directeur van het Uitvoerend Agentschap 
innovatie en netwerken kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van het 
uitvoerend agentschap voor het begrotingsjaar 2019 uit;

2. formuleert zijn opmerkingen in de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van de 
besluiten tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en uitvoerende 
agentschappen;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit, het besluit over het verlenen van kwijting voor de 
uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het 

6 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
7 PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1.
8 PB L 297 van 22.9.2004, blz. 6.
9 PB L 352 van 24.12.2013, blz. 65.
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begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en de resolutie die een integrerend deel 
uitmaakt van deze besluiten, te doen toekomen aan de directeur van het Uitvoerend 
Agentschap innovatie en netwerken, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te 
zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).
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8. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van de algemene begroting van de Europese Unie 
voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie
(2020/2140(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20191,

– gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2019 (COM(2020) 0288 – C9-0220/2020)2,

– gezien het verslag van de Commissie betreffende de follow-up van de kwijting voor het 
begrotingsjaar 2018 (COM(2020) 0311) en de bijbehorende uitvoerige antwoorden,

– gezien het jaarlijks beheers- en prestatieverslag van de Commissie over de EU-begroting 
2019 (COM(2020) 0265),

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2019 
uitgevoerde interne controles (COM(2020) 0268) en het bijbehorende werkdocument van 
de diensten van de Commissie (SWD(2020) 0117),

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het 
begrotingsjaar 2019, tezamen met de antwoorden van de instellingen3, het verslag van de 
Rekenkamer betreffende de prestaties van de EU-begroting – Stand van zaken eind 2019, 
tezamen met de antwoorden van de instellingen4, en de speciale verslagen van de 
Rekenkamer,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer5 voor het begrotingsjaar 2019 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van … over de aan de Commissie te verlenen kwijting 
voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2019 (00000/2021 – 
C9-0000/2021),

– gezien de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 

1 PB L 67/1 van 7.3.2019.
2 PB C 384 van 13.11.2020, blz. 1.
3 PB C 351 van 21.10.2020, blz. 7.
4 PB C 351 van 21.10.2020, blz. 7.
5 PB C 384 van 13.11.2020, blz. 1.
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Atoomenergie,

– gezien 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 Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20126, en met name de artikelen 69, 
260, 261 en 262,

– gezien Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling 
van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer 
van communautaire programma’s worden gedelegeerd7, en met name artikel 14, leden 2 
en 3,

– gezien artikel 99 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie vervoer 
en toerisme, de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij, de Commissie cultuur en onderwijs, de 
Commissie juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0000/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van de algemene begroting 
van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 / stelt de afsluiting van de rekeningen 
van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 uit;

2. formuleert zijn opmerkingen in de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van de 
besluiten tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en uitvoerende 
agentschappen;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het Hof 
van Justitie van de Europese Unie, de Rekenkamer en de Europese Investeringsbank, 
alsmede aan de nationale parlementen en de nationale en regionale controle-instanties van 
de lidstaten, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese 
Unie (L-serie).

6 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
7 PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1.
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9. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van de besluiten over het 
verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese 
Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en uitvoerende 
agentschappen
(2020/2140(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene 
begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie,

– gezien zijn besluiten over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begrotingen 
van de uitvoerende agentschappen voor het begrotingsjaar 2019,

– gezien artikel 99 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie vervoer 
en toerisme, de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij, de Commissie cultuur en onderwijs, de 
Commissie juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0000/2021),

Overwegende hetgeen volgt:

A. de Uniebegroting is een belangrijk instrument voor de verwezenlijking van 
gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en vertegenwoordigt gemiddeld 2,1 % van de 
algemene overheidsuitgaven van de lidstaten en van de totale overheidsuitgaven in de 
Unie;

B. wanneer het Parlement kwijting verleent aan de Commissie, controleert en evalueert het 
of de middelen correct zijn besteed en of de beleidsdoelstellingen zijn verwezenlijkt;

C. de kwijtingsprocedure 2019 heeft betrekking op een jaar dat wordt gemarkeerd door een 
politieke en institutionele transitie, waarin verkiezingen voor het Europees Parlement 
plaatsvonden, op 2 juli 2019 een nieuwe zittingsperiode van start ging en op 1 december 
2019 een nieuwe Commissie aantrad, en waarin nieuwe politieke prioriteiten werden 
vastgesteld, zoals de Europese Green Deal en een sterkere focus op het digitaliseren van 
de Unie;

D. de uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19) vereiste geen aanpassing van de 
cijfers in de jaarrekening 2019 van de Unie; in 2020 en in de jaren daarna zal de COVID-
19-uitbraak wereldwijd evenwel een grote impact hebben en belangrijke implicaties met 
zich meebrengen voor de Uniebegroting; in dit verband zal de uitvoering van de 
onmiddellijke respons van de Unie met ingang van 2020 invloed hebben op de erkenning, 
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meting of herclassificatie van tal van activa en passiva in de financiële staten van de Unie; 

Politieke prioriteiten

1. benadrukt hoe belangrijk het is bij de uitvoering van de Uniebegroting het beginsel van 
goed financieel beheer te eerbiedigen, zoals neergelegd in artikel 317 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU);

2. wijst erop dat de definitie van belangenconflicten in augustus 2018 is verruimd ingevolge 
artikel 61 van het financieel reglement; benadrukt dat de Commissie verantwoordelijk is 
om ervoor te zorgen dat deze bepalingen zorgvuldig worden uitgevoerd in de Unie en dat 
alle vormen van belangenconflicten efficiënt en doeltreffend worden aangepakt bij de 
uitvoering van de Uniebegroting;

3. herhaalt zijn oproep aan de Commissie om te zorgen voor een deugdelijke evaluatie van 
de preventieve maatregelen die door de lidstaten zijn genomen om belangenconflicten te 
vermijden; is in dit verband ingenomen met de richtsnoeren van de Commissie over het 
vermijden van belangenconflicten in het kader van het financieel reglement, die in 
augustus 2020 aan de lidstaten zijn verstrekt, met als doel een eensluidende interpretatie 
en toepassing van de regels inzake belangenconflicten te bevorderen en de 
toepasselijkheid van deze regels onder de aandacht te brengen, onder meer met betrekking 
tot gedeeld beheer;

4. is ingenomen met de nieuwe interne fraudebestrijdingsstrategie die de Commissie in 
april 2019 heeft aangenomen op initiatief van OLAF, met als doel de kennis van de 
Commissie over fraude en haar analytische capaciteit om fraudebestrijdingsacties aan te 
sturen te vergroten, te zorgen voor samenwerking tussen diensten en uitvoerende 
agentschappen bij de bestrijding van fraude en het interne toezicht op de bestrijding van 
fraude te versterken;

5. onderschrijft de aanbevelingen van de Rekenkamer en spoort de Commissie en andere 
relevante partijen aan die zo snel mogelijk uit te voeren, met de nadruk op de 
onderstaande belangrijkste, dringende aanbevelingen;

Betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer

6. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer de rekeningen van de Unie voor 2019 
betrouwbaar vindt en dat zij vaststelt dat de ontvangsten in 2019 geen materiële fouten 
vertoonden;

7. betreurt evenwel ten zeerste dat de Rekenkamer voor het eerst in vier jaar een afkeurend 
oordeel heeft moeten geven over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
uitgaven bij de rekeningen;

8. merkt op dat het afkeurende oordeel is ingegeven door de volgende redenen:

a) een stijging van het meest waarschijnlijke foutenpercentage voor betalingen, 
zoals vastgesteld door de Rekenkamer, in vergelijking met eerdere jaren: de 
betalingen hadden in 2019 een meest waarschijnlijk foutenpercentage van 2,7 % 
(tegenover 2,6 % in 2018 en 2,4 % in 2017);
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b) meer dan de helft van de uitgaven (53,1 %) vertoonde materiële fouten, met 
name wat betreft uitgaven in het kader van vergoedingen, die een hoog 
foutenpercentage van 4,9 % hadden (tegenover 4,5 % in 2018 en 3,7 % in 2017); 
merkt op dat deze stijging voornamelijk verband houdt met een stijging van de 
cohesie-uitgaven, die stegen tot 66,9 miljard EUR in 2019;  

9. wijst erop dat subsidiabiliteitsfouten (d.w.z. niet-subsidiabele kosten in kostendeclaraties 
en niet-subsidiabele projecten, activiteiten of begunstigden) met betrekking tot betalingen 
in het kader van vergoedingen, waarbij de uitgaven vaak onderworpen zijn aan complexe 
regels, in 2019 net als in eerdere jaren de grootste bijdrage leverden aan het geschatte 
foutenpercentage voor uitgaven met een hoog risico (74 % tegenover 68 % in 2018);

10. betreurt ten zeerste dat de bijzondere rol van de Commissie, die wordt weerspiegeld in 
haar methodologie, en de tekortkomingen in de controles achteraf, die een essentieel 
onderdeel van het controlesysteem vormen, van invloed zijn op de foutenramingen van 
de Commissie; 

11. merkt op dat de Rekenkamer in 2019 specifieke foutenpercentages heeft verstrekt voor 
vier rubrieken van het MFK: “Concurrentievermogen”, “Cohesie”, “Natuurlijke 
hulpbronnen”, en “Administratie”; wijst erop dat de Rekenkamer in 2019 bij de uitgaven 
voor “Economische, sociale en territoriale cohesie” het hoogste geschatte 
foutenpercentage vaststelde (4,4 %);

12. merkt op dat de Rekenkamer geen foutenpercentage heeft geraamd voor de 
uitgavengebieden van de MFK-rubrieken 3 (“Veiligheid en burgerschap”) en 4 (“Europa 
als wereldspeler”); wijst erop dat de vaststelling van foutenpercentages de vergelijking 
tussen boekjaren mogelijk zou maken;

13. merkt op dat de Rekenkamer verrichtingen ter waarde van in totaal 126,1 miljard EUR 
heeft gecontroleerd (op totale Unie-uitgaven van 159,1 miljard EUR), en dat het gebied 
“Natuurlijke hulpbronnen” het grootste deel van de totale controlepopulatie van de 
Rekenkamer uitmaakt (47,2 %), gevolgd door “Cohesie” (22,5 %) en 
“Concurrentievermogen” (13,2 %);

Budgettair en financieel beheer

14. merkt op dat het gebruik van de betalingskredieten in 2019 iets lager was (98,5 %) dan 
dat van de beschikbare vastleggingskredieten in de definitieve begroting, die bijna 
volledig werden gebruikt (99,4 %);

15. betreurt dat er in 2019 drie gewijzigde begrotingen zijn aangenomen waarbij aanvullende 
bedragen van 0,4 miljard EUR aan vastleggingskredieten en 0,3 miljard EUR aan 
betalingskredieten werden vastgesteld;

16. betreurt dat de nog betaalbaar te stellen vastleggingen bleven stijgen, tot 
298,0 miljard EUR eind 2019 (vergeleken met 281,2 miljard EUR in 2018); merkt op dat 
het niveau van de betalingskredieten in de jaarlijkse begrotingen de laatste jaren 
aanzienlijk onder het MFK-plafond ligt, wat in de toekomst mogelijk leidt tot hogere 
betalingsbehoeften;

17. merkt op dat het totale absorptiepercentage van de ESI-fondsen (Europese structuur- en 
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investeringsfondsen) volgens de Rekenkamer lager was dan in het overeenkomstig jaar 
van het vorige MFK, aangezien eind 2019 van de totale toewijzingen uit de ESI-fondsen 
voor het huidige MFK (465 miljard EUR) slechts 40 % aan de lidstaten was uitbetaald 
(vergeleken met 46 % eind 2012); merkt op dat de absorptiepercentages in het kader van 
het huidige MFK van slechts negen lidstaten hoger waren dan in het kader van het vorige 
MFK, en dat de totale absorptiesnelheid in 2019 bijna gelijk was aan de snelheid in 2018; 

18. merkt voorts op dat het huidige MFK begin 2019 al vijf jaar liep, maar dat toen slechts 
ongeveer 17 % van de via financieringsinstrumenten in gedeeld beheer vastgelegde ESI-
financiering was terechtgekomen bij de eindbegunstigde;

19. merkt op dat net als in eerdere jaren aanzienlijke bedragen aan ongebruikte jaarlijkse 
prefinanciering uit de ESI-fondsen zijn teruggestort in de Uniebegroting (in 2019: 
7,7 miljard EUR), met name vanwege vertragingen bij de uitvoering; 

20. merkt op dat de belangrijkste financiële risico’s waaraan de Uniebegroting in 2019 was 
blootgesteld, verband hielden met financiële verrichtingen in de vorm van rechtstreeks 
door de Uniebegroting gedekte leningen (53,7 %) en financiële verrichtingen die werden 
gedekt door een garantiefonds van de Unie (46,3 %); merkt op dat het totale risico 
waaraan de Uniebegroting is blootgesteld, wanneer de mogelijke toekomstige betalingen 
met betrekking tot de EFSI-garantie (Europees Fonds voor strategische investeringen) 
worden meegeteld, eind 2019 uitkwam op 90,5 miljard EUR; 

21. verzoekt de Commissie een volledig beeld te schetsen van de blootstelling van de 
Uniebegroting in het jaarverslag “over garanties die door de algemene begroting worden 
gedekt”, met inbegrip van het risico dat voortvloeit uit de EFSI-garantie en alle 
gerelateerde toekomstige financiële verrichtingen;

22. wijst erop dat de Unie in toenemende mate gebruikmaakt van financieringsinstrumenten 
en begrotingsgaranties die aan de EIB-groep werden verstrekt; merkt op dat de 
verrichtingen van de EIB-groep die niet uit de begroting van de Unie worden gefinancierd 
maar gericht zijn op dezelfde doelstellingen van de Unie, op dit moment niet onder het 
controlemandaat van de Rekenkamer vallen;

23. merkt op dat de huidige afspraken tussen de Commissie, de EIB en de Rekenkamer over 
de audits van door de Uniebegroting gefinancierde of gedekte verrichtingen in 2020 
aflopen; ziet dit als een mogelijkheid om de Rekenkamer in staat te stellen de 
regelmatigheid en de doelmatigheid van de EIB-activiteiten te controleren, die niet onder 
een specifiek Uniemandaat vallen; 

24. merkt op dat de langetermijnrente die wordt gebruikt bij de berekening van de 
verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen (disconteringsvoet) door het 
monetair beleid is gedaald en voor het eerst negatief is, waardoor de verplichting voor de 
Uniebegroting aan het eind van het jaar aanzienlijk is gestegen met 17,2 miljard EUR; 
verwacht dat deze ontwikkeling zal worden voortgezet aangezien de ECB een soepel 
monetair beleid blijft nastreven en vraagt om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen;    

Aanbevelingen

25. verzoekt de Commissie om: 
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 de betalingsbehoeften nauwlettend te volgen en in het kader van de institutionele 
bevoegdheid actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat er betalingskredieten 
beschikbaar zijn, rekening houdend met het risico op ontoereikende 
betalingskredieten en de buitengewone behoeften die voortvloeien uit de COVID-
19-pandemie;

 in het volgende MFK een jaarverslag over de FISM’s te blijven opstellen, ook op 
het niveau van de individuele financieringsinstrumenten;

 een volledig beeld te schetsen van de blootstelling van de Uniebegroting in het 
jaarverslag “over garanties die door de algemene begroting worden gedekt”, met 
inbegrip van het risico dat voortvloeit uit de EFSI-garantie en alle gerelateerde 
toekomstige financiële verrichtingen;

 in de context van de COVID-19-crisis opnieuw na te gaan of de bestaande 
mechanismen voor het beperken van de blootstelling van de Uniebegroting aan 
risico’s toereikend en passend zijn en de beoogde voorzieningspercentages te 
herzien van de garantiefondsen die de uit de Uniebegroting verstrekte garanties 
dekken;

 jaarlijkse verslagen op te stellen over de mogelijke invloed van de aanhoudende 
lage, ultralage en negatieve rentetarieven op de begroting van de Unie;

26. verzoekt de Raad en het Europees Parlement om:

 de EIB te verzoeken de Rekenkamer in staat te stellen controles uit te voeren inzake 
de regelmatigheid en de doelmatigheidsaspecten van haar financieringsactiviteit, die 
niet onder een specifiek Uniemandaat valt;

Prestaties van de Uniebegroting

27. is ingenomen met het eerste afzonderlijke en volledige verslag van de Rekenkamer over 
de prestaties van de Uniebegroting – Stand van zaken eind 2019, en moedigt de 
Rekenkamer aan dit verslag in de komende jaren te blijven opstellen en door te 
ontwikkelen;

28. merkt op dat de Rekenkamer van mening is dat de Commissie over toereikende 
procedures voor de productie van haar jaarlijks beheers- en prestatieverslag en het 
prestatieoverzicht van de programma’s beschikt; is het met de Rekenkamer eens dat de 
Commissie verslag moet blijven uitbrengen over de programmaprestaties na het einde 
van de desbetreffende MFK-periode;

29. moedigt de Commissie aan de betrouwbaarheid van de prestatie-informatie te blijven 
verbeteren als essentieel instrument om het succes van programma’s te beoordelen; 
benadrukt dat in dit verband ook de van de Raad voor regelgevingstoetsing geleerde 
lessen moeten worden verspreid, met name wat betreft ontwerp en methodologie;

30. is het volmondig eens met de aanbeveling dat de Commissie betere uitleg moet geven 
over de vaststelling van de streefdoelen en de ondersteunende gegevens; is van mening 
dat de streefdoelen ambitieus maar realistisch en tegelijkertijd meetbaar moeten zijn op 
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basis van betrouwbare gegevens; benadrukt voorts dat resultaat- en impactindicatoren 
geschikter zijn voor prestatiemetingen dan input- en outputindicatoren;

31. verzoekt de Commissie om de efficiëntie en zuinigheid van de programma’s nader te 
analyseren in haar prestatieverslagen zodra er informatie beschikbaar komt, en om in die 
verslagen systematischer stil te staan bij de aanzienlijke externe factoren die van invloed 
zijn op de programmaprestaties; verzoekt de Commissie om per prestatie-indicator 
waarvan verslag wordt uitgebracht, duidelijk te beoordelen of de verwezenlijking van de 
streefdoelen op schema ligt, en om duidelijke en evenwichtige prestatiebeoordelingen te 
verrichten die alle programmadoelstellingen voldoende gedetailleerd bestrijken;  

32. onderstreept dat goed financieel beheer volgens het financieel reglement neerkomt op 
doeltreffendheid, efficiëntie en zuinigheid, en dat de Commissie aandacht moet besteden 
aan al deze drie elementen;

Jaarlijks beheers- en prestatieverslag

33. merkt op dat de uitvoering van vastleggingskredieten in 2019 volgens de Commissie 
uitkwam op in totaal 161 miljard EUR, waarbij 81 miljard EUR werd toegewezen aan 
rubriek 1, verdeeld over rubriek 1a “Concurrentievermogen voor groei en banen” (14 % 
van de totale begroting) en rubriek 1b “Economische, sociale en territoriale cohesie” 
(35 % van de totale begroting), 59 miljard EUR aan rubriek 2 “Duurzame groei: 
natuurlijke hulpbronnen” (37 % van de totale begroting), 4 miljard EUR aan rubriek 3 
“Veiligheid en burgerschap”, 12 miljard EUR aan rubriek 4 “Europa als wereldspeler”, 
en 6 miljard EUR aan de administratieve uitgaven van de Commissie uit hoofde van 
rubriek 5;    

34. merkt op dat de uitgaven uit de Uniebegroting in 2019 147 miljard EUR bedroegen, 
verdeeld over 240 000 betalingen; wijst erop dat 71 % van de begroting in gedeeld beheer 
werd uitgevoerd en dat het resterende deel direct werd uitgegeven door de Commissie 
(22 %) of indirect werd uitgegeven in samenwerking met de entiteiten die met de 
uitvoering zijn belast (7 %);

35. neemt nota van de schatting van de Commissie dat de klimaatgerelateerde uitgaven in 
2019 35 miljard EUR bedroegen, ofwel 21 % van de Uniebegroting, en dat de 
Uniebegroting in de periode 2014-2020 211 miljard EUR, ofwel 19,8 % van de totale 
uitgaven, zal hebben bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen, iets onder de 
oorspronkelijke doelstelling van 20 % vanwege de lagere bijdragen tijdens de eerste jaren 
van de periode;  

36. merkt op dat elf van de 50 directeuren-generaal van de Commissie in hun jaarlijkse 
activiteitenverslagen over 2019 een betrouwbaarheidsverklaring met in totaal 18 punten 
van voorbehoud hebben afgegeven (tegenover 40 punten van voorbehoud door 
20 diensten in 2018); merkt op dat de Commissie op 17 punten van voorbehoud een 
nieuwe “de-minimisregel” toepaste, en dat zij deze punten van voorbehoud niet langer als 
betekenisvol beschouwde;

37. merkt op dat de bevestigde corrigerende maatregelen in 2019 volgens de Commissie 
1,5 miljard EUR bedroegen (25 % hoger dan in 2018);

38. stelt vast dat voor 2019 het algemene risicobedrag bij afsluiting door de Commissie wordt 
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geschat op 0,7 % van de relevante uitgaven, tegenover 0,8 % in 2018; merkt op dat het 
door de Commissie geschatte algemene risicobedrag bij betaling hoger was dan in eerdere 
jaren en voor 2019 2,1 % bedroeg (vergeleken met 1,7 % in 2018) vanwege het hogere 
risicobedrag bij betaling voor cohesieuitgaven, maar dat de Commissie, aangezien de 
geschatte toekomstige correcties ook hoger waren (1,4 %, vergeleken met 0,9 % in 2018), 
uitkwam op een stabiel risico bij afsluiting en gelet op het geschatte risicobedrag bij 
afsluiting van minder dan 2 %, van mening was dat de doeltreffende bescherming van de 
Uniebegroting gewaarborgd was met behulp van de meerjarige controlesystemen van de 
Commissie; merkt voorts op dat de uitgaven met een risicobedrag bij betaling boven de 
materiële drempel volgens de schatting van de Commissie zeer hoog waren 
(67 miljard EUR); 

39. merkt op dat de Rekenkamer met betrekking tot de schatting van de Commissie inzake 
het risicobedrag bij betaling heeft gewezen op een aantal problemen voor specifieke 
MFK-rubrieken:

a) “Concurrentievermogen”: de controles achteraf hadden doorgaans geen betrekking 
op betalingen of verrekeningen die zijn uitgevoerd in het jaar waarop de 
betrouwbaarheidsverklaring betrekking heeft en bleken niet altijd betrouwbaar te 
zijn;

b) “Natuurlijke hulpbronnen”: met de controle door de lidstaten die tot uitdrukking 
kwam in de controlestatistieken werden niet alle fouten opgespoord en 
aanpassingen door de Commissie waren noodzakelijk; de aanpassingen door de 
Commissie waren doorgaans gebaseerd op vaste percentages en de 
betrouwbaarheid van de resultaten van de werkzaamheden van de certificerende 
instanties kende enkele beperkingen;

c) “Cohesie”: de controles door de auditautoriteiten bleken niet altijd betrouwbaar te 
zijn;

d) “Europa als wereldspeler”: er was sprake van een ontoereikend aantal controles ter 
plaatse in landen waar projecten worden uitgevoerd, onvoldoende dekking van 
relevante aspecten van aanbestedingsprocedures, veel ruimte bij het ramen van de 
impact van individuele fouten, en een gebrek aan eigen gegevensgerichte toetsing 
van verrichtingen die al zijn gecontroleerd door anderen;

Ontvangsten

40. merkt op dat de totale ontvangsten in 2019 uitkwamen op 163,9 miljard EUR;

41. herinnert eraan dat de meeste ontvangsten (88 %) afkomstig zijn uit de drie categorieën 
eigen middelen:

a) de eigen middelen bni (bruto nationaal inkomen) zijn goed voor 64 % van de 
ontvangsten van de Unie en worden gebruikt om de Uniebegroting in evenwicht te 
brengen nadat de ontvangsten uit alle overige bronnen zijn berekend (elke lidstaat 
draagt evenredig bij op basis van zijn bni);

b) de traditionele eigen middelen (TEM) zijn goed voor 13 % van de ontvangsten van 
de Unie; deze omvatten douanerechten op de invoer die worden geïnd door de 
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lidstaten; 80 % van het totaalbedrag wordt gestort in de Uniebegroting; de 
resterende 20 % wordt door de lidstaten ingehouden ter dekking van inningskosten;

c) de eigen middelen btw (belasting over de toegevoegde waarde) zijn goed voor 11 % 
van de ontvangsten van de Unie; bijdragen in het kader van deze eigen middelen 
worden berekend door de toepassing van een uniform percentage op 
geharmoniseerde btw-grondslagen van de lidstaten;

42. merkt op dat de ontvangsten ook bedragen uit andere bronnen omvatten; deze bronnen 
bestaan hoofdzakelijk uit bijdragen en terugbetalingen in het kader van 
Unieovereenkomsten en -programma’s (8 % van de Unieontvangsten), zoals de 
ontvangsten met betrekking tot de goedkeuring van de rekeningen inzake het ELGF en 
het Elfpo, en de deelname van niet-EU-landen aan onderzoeksprogramma’s;

43. is bezorgd over de gebreken die de Rekenkamer heeft vastgesteld bij het beheer van 
vastgestelde rechten die nog niet door de nationale autoriteiten zijn geïnd; merkt op dat 
de Rekenkamer in de bezochte lidstaten met name vertragingen heeft vastgesteld bij het 
meedelen van douaneschulden (in Polen), laattijdige dwanginvordering van dergelijke 
schulden (in België, Duitsland en Polen), en ontoereikende documentatie ter bevestiging 
van de juistheid van de in de rekeningen geboekte rechten (in Duitsland);

44. neemt nota van de tekortkomingen in het beheer door de lidstaten van nog niet geïnde 
rechten, zoals gemeld in 15 van de 27 TEM-inspectieverslagen die de Commissie in 2019 
uitbracht (de bevindingen in tien van deze 15 verslagen werden ingedeeld als bevindingen 
van systematische aard);

45. onderstreept dat twee belangrijke zwakke punten in het systeem betrekking hebben op het 
gebrek aan Uniebrede normen voor de uitvoering van douanecontroles om het risico van 
ondergewaardeerde invoer in de gehele douane-unie te beperken, en op het feit dat de 
lidstaten niet in staat zijn de marktdeelnemers met het hoogste risico op Unieniveau vast 
te stellen voor audits na vrijgave;

46. merkt op dat naar het oordeel van de Commissie 24 van de 28 lidstaten gedeeltelijk 
bevredigende of onbevredigende controlestrategieën hadden voor het aanpakken van de 
risico’s op onderwaardering;

47. neemt nota van het feit dat de maatregelen voor het identificeren van de meest risicovolle 
importeurs en het selecteren van deze importeurs voor audits na vrijgave in de gehele 
douane-unie beperkt zijn doordat er nog steeds geen Uniebreed toegankelijke databank is 
met betrekking tot alle importen door marktdeelnemers;

48. merkt op dat slechts 15 % van de punten van voorbehoud inzake btw waardoor de 
berekening van de btw-grondslag al minimaal tien jaar openstond en 34 % van de punten 
betreffende de TEM die meer dan vijf jaar na de inspectie door de Commissie bleven 
openstaan, lang hangende was;

49. wijst erop dat vijf van de acht langdurig hangende punten van voorbehoud inzake btw, 
zoals vastgesteld door de Commissie en beoordeeld door de Rekenkamer, betrekking 
hadden op inbreukprocedures tegen lidstaten op grond van mogelijke niet-naleving van 
de btw-richtlijn;
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50. merkt op dat bij 54 van de 122 langdurig openstaande punten inzake TEM die door de 
Rekenkamer waren doorgelicht, de follow-up door de Commissie en de afsluiting van 
dergelijke punten buitensporig veel tijd in beslag bleken te nemen; betreurt het feit dat de 
Commissie geen follow-upsysteem had opgezet waarbij de prioriteit uitging naar 
openstaande punten inzake TEM op volgorde van belangrijkheid (uit een oogpunt van 
financiële impact of systemisch belang in het geval van niet-financiële tekortkomingen); 

51. herinnert eraan dat de Commissie binnen de meerjarige verificatiecyclus met betrekking 
tot het bni onderzoekt of de procedures die de lidstaten volgen voor het opstellen van hun 
nationale rekeningen in overeenstemming zijn met ESR 2010, en of de bni-gegevens 
vergelijkbaar, betrouwbaar en volledig zijn; neemt er nota van dat de afsluiting van de 
verificatiecyclus heeft geleid tot nieuwe, specifiekere punten van voorbehoud, 
bijvoorbeeld een voorbehoud dat het mogelijk maakt de bni-gegevens van alle lidstaten 
te herzien om een nauwkeurigere raming op te nemen van de activa op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) van multinationale ondernemingen, een raming die 
wordt gecompliceerd door de globalisering en door het feit dat dergelijke activa 
gemakkelijk over de grenzen kunnen worden verplaatst; de Commissie zal samen met de 
lidstaten tot september 2022 doorgaan met beoordelen of de O&O-activa van 
multinationale ondernemingen naar behoren worden gewaardeerd in de nationale 
rekeningen van de lidstaten;

52. betreurt op dat het directoraat-generaal Begroting (DG BUDG) voor het vierde jaar op rij 
een voorbehoud heeft gemaakt inzake de waarde van de door het Verenigd Koninkrijk 
geïnde traditionele eigen middelen (TEM), omdat het land had nagelaten ontweken 
douanerechten op textiel- en schoeiselimport ter beschikking van de begroting van de 
Unie te stellen, waarbij de fraude in verband met onderwaardering doorwerkte in de 
lidstaten van de Unie, met verdere potentiële TEM-verliezen als gevolg;

53. merkt op dat de bni-ontvangsten in 2019 volgens de Commissie 3,0 miljard EUR hoger 
uitvielen wegens aanpassingen van bedragen uit het verleden (hoofdzakelijk voor 2012-
2017) als gevolg van de bijwerking van de bni-grondslagen aan de hand van de werkelijke 
gegevens;

Aanbevelingen

54. verzoekt de Commissie om:

a) de lidstaten regelmatige ondersteuning te bieden bij het selecteren van de meest 
risicovolle importeurs voor audits na vrijgave door het volgende te doen:

– relevante invoergegevens op Unieniveau verzamelen en analyseren, en de 
resultaten van haar analyse met de lidstaten delen;

– zodra Surveillance III operationeel wordt, richtsnoeren verstrekken over de 
wijze waarop de data-analyse binnen dit nieuwe systeem kan worden 
uitgevoerd;

b) haar procedures te herzien door:

– invoering van een systeem voor de monitoring van de openstaande punten 
inzake de TEM op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria die de in 
de lidstaten ontdekte tekortkomingen in volgorde van prioriteit vaststellen;
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– vaststelling van termijnen voor de lidstaten om dergelijke tekortkomingen 
aan te pakken, en voor follow-upmaatregelen, met inbegrip van de 
berekening van de achterstandsrente en de invordering van bedragen die ter 
beschikking moeten worden gesteld van de Uniebegroting;

Concurrentievermogen voor groei en banen

55. merkt op dat de betalingen voor subrubriek 1a “Concurrentievermogen voor groei en 
werkgelegenheid” 21,7 miljard EUR bedroegen en via de volgende programma’s en 
beleidsmaatregelen werden verstrekt:

a) “Onderzoek”, tot 55,2 % van de begroting van de subrubriek oftewel 
11,9 miljard EUR;

b) “Onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport”, tot 13,2 % van de begroting van de 
subrubriek oftewel 2,8 miljard EUR;

c) “Vervoer en energie”, tot 11,3 % van de begroting van de subrubriek oftewel 
2,5 miljard EUR;

d) “Ruimtevaart”, tot 7,6 % van de begroting van de subrubriek oftewel 
1,7 miljard EUR;

e) “Andere acties en programma’s”, tot 12,7 % van de begroting van de subrubriek 
oftewel 2,8 miljard EUR;

56. merkt op dat de voornaamste programma’s van de Commissie Horizon 2020 en het 
zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7)1 
(onderzoek en innovatie), Erasmus+ (onderwijs, opleiding, jongeren en sport), Galileo, 
Egnos, ITER en CEF (grote infrastructuurprojecten) en EFSI (garantiefonds) zijn; 

57. neemt nota van het feit dat de meeste uitgaven voor deze programma’s rechtstreeks 
worden beheerd door de Commissie, onder meer via de uitvoerende agentschappen, en 
worden verricht in de vorm van subsidies aan particuliere of publieke begunstigden die 
deelnemen aan projecten; neemt er nota van dat de Erasmus+-uitgaven voornamelijk door 
nationale agentschappen worden beheerd namens de Commissie (ongeveer 80 % van de 
subsidies);

Bevindingen van de Rekenkamer

58. vindt het zorgwekkend dat 51 van de 130 onderzochte verrichtingen (39 %) fouten 
vertoonden;

59. is zeer bezorgd over het geschatte foutenpercentage van 4 % op basis van de 28 door de 
Rekenkamer geconstateerde fouten; herinnert eraan dat dit percentage in de buurt ligt van 
de percentages die de Rekenkamer vaststelde met betrekking tot 2015, 2016 en 2017;

60. onderstreept dat de KP7- en Horizon 2020-uitgaven nog steeds een hoger risico hebben 

1 Voor de jaren 2007-2013.
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en de voornaamste bron van fouten zijn, en dat de Rekenkamer kwantificeerbare fouten 
vaststelde met betrekking tot niet-subsidiabele kosten in 24 van de 80 in de steekproef 
opgenomen verrichtingen op het gebied van onderzoek en innovatie (drie van de tien in 
het kader van KP7 en 21 van de 70 in het kader van Horizon 2020, oftewel 78 % van het 
door de Rekenkamer geschatte foutenpercentage voor deze subrubriek in 2019); 

61. betreurt dat 60 % van de fouten betrekking had op niet-subsidiabele directe 
personeelskosten; merkt op dat de berekening van de personeelskosten, ondanks de 
inspanningen om de regels voor de declaratie ervan uit hoofde van Horizon 2020 te 
vereenvoudigen, een belangrijke bron van fouten blijft in de kostendeclaraties; is het met 
de Rekenkamer eens dat de methode voor de berekening van personeelskosten in het 
kader van Horizon 2020 in sommige opzichten complexer is geworden en het risico op 
fouten heeft vergroot (bij 23 van de 24 verrichtingen met kwantificeerbare fouten werd 
de methode voor de berekening van personeelskosten onjuist toegepast);  

62. vindt het zeer betreurenswaardig dat 16 % van de fouten betrekking had op onwettige en 
discriminerende selectie- en gunningscriteria;

63. vindt het eveneens zeer betreurenswaardig dat niet-subsidiabele overige directe kosten 
(btw, reiskosten en uitrusting) 15 % van de fouten uitmaakten;

64. neemt er nota van dat de Rekenkamer bij andere programma’s en activiteiten 
kwantificeerbare fouten ontdekte bij vier van de 50 verrichtingen in de steekproef (de 
fouten betroffen projecten in het kader van de Erasmus+- en CEF-programma’s);

65. onderstreept dat kmo’s foutgevoeliger zijn dan andere begunstigden, aangezien meer dan 
de helft van de vastgestelde kwantificeerbare fouten (17 van de 28) verband hield met 
financiering voor particuliere begunstigden, hoewel de betrokken verrichtingen goed 
waren voor slechts 42 (32 %) van de 130 verrichtingen in de steekproef (kmo’s hadden 
een aandeel van 12 % in de steekproef, maar vertegenwoordigden 21 % van de 
kwantificeerbare fouten); 

66. merkt op dat 22 van de door de Rekenkamer gecontroleerde onderzoeksprojecten zijn 
uitgevoerd in andere valuta’s dan de euro, en dat in tien van deze projecten een 
wisselkoers werd toegepast die niet overeenkwam met die in de regels (de financiële 
gevolgen van deze fouten zijn op zich niet van materieel belang, maar de frequentie ervan 
toont aan dat er een gebrek aan kennis van de regels is);

67. benadrukt dat, indien de Commissie alle beschikbare informatie naar behoren had 
gebruikt, het geschatte foutenpercentage voor deze subrubriek 1,1 procentpunt lager zou 
zijn geweest;

Aanbevelingen 

68. verzoekt de Commissie om:

a) gerichtere controles van kostendeclaraties van kmo’s te verrichte en de 
voorlichtingscampagne over financieringsregels voor Horizon 2020 te verbeteren, 
met bijzondere aandacht voor deze belangrijke begunstigden;

b) alle Horizon 2020-begunstigden te herinneren aan de regels voor de berekening en 
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declaratie van personeelskosten, met specifieke aandacht voor de belangrijkste 
soorten fouten;

c) de regels inzake personeelskosten verder te vereenvoudigen binnen het volgende 
kaderprogramma voor onderzoek (Horizon Europa);

d) voor Horizon 2020 gevolg te geven aan de opmerkingen die naar aanleiding van de 
beoordeling door de Rekenkamer van haar controles achteraf zijn gemaakt met 
betrekking tot de documentatie, de consistentie van de steekproef en de kwaliteit 
van de controleprocedures; en wat de derde ronde van uitbestede controles betreft 
passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de controleurs volledig op 
de hoogte zijn van de Horizon 2020-regels en de kwaliteit van hun werk te 
verifiëren;

Prestaties: Horizon 2020

69. wijst erop dat de programmaverklaring ten aanzien van specifieke doelstelling nr. 5 
(“versterken van het industrieel leiderschap van Europa door middel van onderzoek, 
technologische ontwikkeling, demonstratie en innovatie met betrekking tot een aantal 
ontsluitende en industriële technologieën”) laat zien dat het programma niet op koers ligt 
om het streefdoel met betrekking tot octrooiaanvragen te halen en informatie verstrekt 
over de toegekende octrooien, hetgeen een betere maatstaf voor de prestaties is, maar 
daarbij geen streefdoelen of mijlpalen vermeldt; 

70. onderstreept dat in de programmaverklaring voor de indicator voor speciale doelstelling 
nr. 5 (“aandeel deelnemende bedrijven die innovaties op de markt of binnen het bedrijf 
introduceren”) geen mijlpalen of streefdoelen worden vermeld; merkt op dat die indicator 
daarom niet kan worden gebruikt om te beoordelen of het programma op koers ligt en 
zodoende minder bruikbaar is;

71. merkt op dat de streefwaarde voor de specifieke doelstelling nr. 8 (“verbeteren van de 
gezondheid en het welzijn van iedereen gedurende het hele leven”) wordt genoemd in de 
rubriek voor 2020, maar dat het eigenlijk zo moet worden opgevat dat dat streefdoel wordt 
gehaald zodra de laatste uit hoofde van Horizon 2020 gefinancierde acties zijn afgerond, 
terwijl in de programmaverklaring staat dat de streefdoelen gelden voor de gehele pijler 
Maatschappelijke uitdagingen (specifieke doelstellingen nrs. 8 tot en met 14) en niet voor 
elke afzonderlijke specifieke doelstelling, waardoor de vergelijking tussen het behaalde 
resultaat en de streefwaarde geen betekenis heeft; 

72. verzoekt de Commissie om:

a) beter te communiceren met aanvragers en begunstigden (betere procedures en 
controles vaststellen voor de uitvoering van de helpdeskfuncties, en met name van 
RES, en meer bekendheid geven aan de instrumenten waarmee begunstigden 
melding kunnen maken van een inconsistente behandeling tijdens de 
aanvraagprocedure of tijdens de uitvoering van hun projecten; de resterende 
technische problemen in verband met het deelnemersportaal oplossen en het 
ontwerp, de navigatie en de zoekfunctie verbeteren);

b) het testen van forfaitaire bedragen te intensiveren (de resultaten van de reeds in het 
kader van Horizon 2020 gelanceerde oproepen analyseren en hierover verslag 
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uitbrengen zodra de eerste resultaten beschikbaar zijn; nieuwe proefinitiatieven op 
grotere schaal lanceren om de meest geschikte projecttypes te identificeren, 
mogelijke nadelen te beoordelen en passende oplossingen te ontwikkelen);

c) een ruimer gebruik van evaluaties van voorstellen in twee stappen te verkennen 
(meer onderwerpen identificeren waarbij de toepassing van een evaluatie van 
voorstellen in twee stappen kan resulteren in een vermindering van de 
administratieve lasten voor aanvragers wier voorstellen worden afgewezen, en 
waarbij tegelijkertijd wordt gezorgd voor een zo kort mogelijke 
subsidietoekenningstermijn indien een snelle marktintroductie van cruciaal belang 
is);

d) de salarisvoorwaarden voor deskundige beoordelaars te herzien (de dagvergoeding 
bijwerken en de tijd herbeoordelen die deskundigen nodig hebben om 
projectvoorstellen op betrouwbare wijze te beoordelen);

e) de regels en richtsnoeren voor deelnemers te consolideren (waar mogelijk zorgen 
voor continuïteit in de regels voor deelname aan de verschillende 
kaderprogramma’s; de wijzigingen van de richtsnoeren tijdens de uitvoering van 
het kaderprogramma tot een minimum beperken; de werkroosters vereenvoudigen 
om onnodige verslaglegging van de inspanningen per werkpakket te voorkomen; 
de mogelijkheden voor een ruimere toepassing van de gebruikelijke 
kostenberekeningspraktijken verkennen, met name wat betreft personeelskosten);

f) de kwaliteit van uitbestede controles achteraf te verbeteren (haar 
kwaliteitsbeoordelingsmechanismen voor dergelijke controles verbeteren en die 
controles versnellen);

g) de instrumenten en richtsnoeren voor kmo’s verder te vereenvoudigen (op zo’n 
manier dat zij minimale lasten voor kmo’s met zich meebrengen, in het bijzonder 
voor startende ondernemingen die niet over de middelen en het personeel 
beschikken om de complexiteit ervan aan te kunnen);

Prestaties: het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)

73. herinnert eraan dat het EFSI als algemene doelstelling heeft om groeibevorderende 
investeringen in overeenstemming met de prioriteiten van de Unie te ondersteunen, en de 
specifieke doelstelling om het volume van de financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB-groep op prioriteitsgebieden te verhogen;

74. is bezorgd over het feit dat de beschikbare prestatie-informatie, die weliswaar informatie 
biedt over de gemobiliseerde investeringen van goedgekeurde verrichtingen, het aantal 
goedgekeurde projecten, de multiplicatoreffecten en de dekking door de lidstaten, voor 
geen van de vijf indicatoren een follow-up geeft van het risiconiveau of de penetratie van 
de in de algemene doelstelling genoemde sleutelgebieden;

75. merkt op dat de voortgang in de richting van de specifieke doelstelling als zodanig, te 
weten het verhogen van het volume van de EIB-financiering voor met name de 
risicovollere verrichtingen, niet door de indicatoren wordt gemeten;

76. herinnert eraan dat het EFSI doeltreffend was in het werven van kapitaal om aanzienlijke 



PR\1211752NL.docx 39/65 PE655.922v01-00

NL

aanvullende investeringen te ondersteunen, maar dat het de mate waarin het EFSI had 
geleid tot aanvullende investeringen in de reële economie soms had overschat (in de 
evaluatie van het EFSI en het speciale verslag van de Rekenkamer2 wordt er ook op 
gewezen dat de totale financiering niet alleen aan het EFSI kan worden toegeschreven);

77. merkt op dat in de gerapporteerde ramingen van de gemobiliseerde investeringen geen 
rekening wordt gehouden met het feit dat sommige EFSI-verrichtingen andere EIB-
verrichtingen en financieringsinstrumenten van de Unie vervingen of het feit dat een deel 
van de EFSI-ondersteuning besteed werd aan projecten die hadden kunnen worden 
gefinancierd uit andere bronnen, zij het tegen andere voorwaarden;

78. benadrukt dat het leeuwendeel van de EFSI-transacties volgens het EFSI-verslag 2019 
van de EIB zogenaamde “speciale activiteiten” betreft, die per definitie een hoger risico 
inhouden dan normale EIB-verrichtingen (in 2019 werd voor 15 miljard EUR aan nieuwe 
speciale activiteiten toegekend, oftewel ongeveer 25 % van de totale EIB-
kredietverlening dat jaar, terwijl dit vóór het EFSI minder dan 10 % was);

79. onderstreept dat in de onafhankelijke evaluatie voor de Commissie werd opgemerkt dat 
er sinds de lancering van het EFSI een reeks nieuwe, risicovollere producten was 
geïntroduceerd, bijvoorbeeld eigenvermogens- en risicodelingsinstrumenten bij 
financieel intermediairs in het kader van het infrastructuur- en innovatievenster;

80. is bezorgd over de geografische spreiding (eind 2019 namen de Unie-15-lidstaten 80 % 
van de aangegane verrichtingen voor hun rekening, wat meer is dan hun economisch 
gewicht in de Unie gemeten naar bbp en bruto-investeringen in vaste activa, terwijl de 
Unie-13-lidstaten slechts 10 % ontvingen; het restant ging naar de categorie “Overige”, 
met name voor meerlandenprojecten);

81. dringt er bij de Commissie en de EIB op aan om:

a) het gebruik van risicovollere EIB-producten in het kader van het EFSI te herzien 
(voor EFSI-verrichtingen met nationale stimuleringsbanken of -instellingen 
[NPBI’s] moet de EIB op zoek gaan naar mogelijkheden om het gebruik van een 
bredere waaier van achtergestelde schuld uit te breiden, wanneer dit naar behoren 
gerechtvaardigd is; dit zou helpen garanderen dat EFSI-financiering een aanvulling 
is op de financiering die door de NPBI’s wordt verstrekt; de EIB moet ook het 
gebruik van passende risicodelingsproducten voor alle NPBI’s bevorderen, met 
name voor die welke momenteel zijn ondervertegenwoordigd bij de EFSI-
verrichtingen); een studie te laten verrichten naar het risicoprofiel op middellange 
en lange termijn van risicovollere EIB-producten in het kader van het EFSI;  

b) complementariteit tussen de financieringsinstrumenten van de Unie en de 
begrotingsgaranties van de Unie aan te moedigen (de Commissie zou in het kader 
van het nieuwe MFK moeten voorstellen dat de financieringsinstrumenten van de 
Unie in overeenstemming zijn met en een aanvulling vormen op de respectieve 
beleidsdoelstellingen om concurrentie tussen instrumenten te voorkomen);

2 Speciaal verslag nr. 3/2019 van de Rekenkamer, “Europees Fonds voor strategische investeringen: er zijn 
maatregelen nodig om het EFSI echt een succes te maken”, paragraaf 81.
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c) beter na te gaan of potentiële EFSI-projecten hadden kunnen worden gefinancierd 
uit andere bronnen (de EIB dient in de beoordelingsfase van het project na te gaan 
hoe waarschijnlijk het is dat de financiering door andere bronnen kan worden 
vervangen; de EIB dient deze informatie te gebruiken bij het beoordelen van de 
subsidiabiliteit van EFSI-verrichtingen);

d) betere ramingen te maken van de gemobiliseerde investeringen (met de methode 
voor de berekening van de EFSI-multiplicator, die de Commissie en de EIB 
gezamenlijk hebben ontwikkeld, moeten evenredige maatregelen worden genomen 
opdat de gevallen worden gedetecteerd waarin de EIB een investering zowel direct 
als indirect ondersteunt via verschillende EFSI-verrichtingen en dat deze cijfers 
tijdig worden gecorrigeerd om dubbeltelling te voorkomen);

e) de geografische spreiding van de door het EFSI ondersteunde investeringen te 
verbeteren (de Commissie en de EIB dienen via de EFSI-stuurgroep na te gaan hoe 
de geconstateerde geografische spreiding tot stand is gekomen en aanbevelingen te 
doen voor acties die tijdens de resterende EFSI-uitvoeringsperiode moeten worden 
uitgevoerd; de EFSI-stuurgroep moet het effect van de genomen maatregelen 
beoordelen);

Economische, sociale en territoriale cohesie

82. merkt op dat de betalingen voor subrubriek 1b “Economische, sociale en territoriale 
cohesie” 53,8 miljard EUR bedroegen en via de volgende programma’s en 
beleidsmaatregelen werden verstrekt:

a) “Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en andere regionale maatregelen”, 
tot 54,9 % van de begroting van de subrubriek oftewel 29,6 miljard EUR;

b) “Cohesiefonds”, tot 16,4 % van de begroting van de subrubriek oftewel 
8,8 miljard EUR;

c) “Europees Sociaal Fonds”, tot 25,9 % van de begroting van de subrubriek oftewel 
13,9 miljard EUR;

d) “Overige programma’s”, tot 2,8 % van de begroting van de subrubriek oftewel 
1,5 miljard EUR;

83. herinnert eraan dat de lidstaten in het kader van de subrubriek “Economische, sociale en 
territoriale cohesie” doorgaans aan het begin van elke programmeringsperiode meerjarige 
operationele programma’s (OP’s) indienen voor de gehele looptijd van een MFK; nadat de 
Commissie een OP heeft goedgekeurd, wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
daarvan gedeeld door de Commissie (DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling 
[DG REGIO] en DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie [DG EMPL]) en de 
lidstaten;

Bevindingen van de Rekenkamer

84. vindt het zorgwekkend dat in de 236 onderzochte verrichtingen 29 fouten niet door de 
auditautoriteiten waren ontdekt, en dat de Rekenkamer het foutenpercentage schat op 
4,4 %, rekening houdend met de 64 eerder door auditautoriteiten aangetroffen fouten en 
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door programma-autoriteiten toegepaste correcties (ter waarde van in totaal 
334 miljoen EUR voor beide programmeringsperioden samen);

85. merkt op dat de auditautoriteiten voor de 236 verrichtingen in de steekproef van de 
Rekenkamer 64 kwantificeerbare fouten in de zekerheids-/afsluitingspakketten hadden 
gemeld; deze betroffen niet-subsidiabele kosten (39), openbare aanbestedingen (24) en 
het ontbreken van bewijsstukken (1);

86. betreurt dat 55 % van de fouten betrekking had op niet-subsidiabele projecten; merkt op 
dat er vijf EFRO-projecten uit de programmeringsperiode 2014-2020 waren aangetroffen 
waarbij steun werd verleend aan begunstigden of concrete acties die niet voldeden aan de 
in de toepasselijke verordening en OP’s vastgestelde subsidiabiliteitsvoorwaarden;

87. betreurt dat 24 % van de fouten bestond uit inbreuken op de internemarktregels (9 %: 
inbreuken op de staatssteunregels; 15 %: ernstige gevallen van niet-inachtneming van de 
regels inzake openbare aanbestedingen);

88. betreurt dat 12 % van de fouten betrekking had op niet-subsidiabele uitgaven;

89. is zeer bezorgd over de gebreken die zijn aangetroffen in het werk van verscheidene 
auditautoriteiten in de steekproef van de Rekenkamer, waardoor de betrouwbaarheid van 
dat werk momenteel wordt beperkt (het herberekende percentage lag boven de 
materialiteitsdrempel van 2 % in negen van de 20 zekerheidspakketten voor de periode 
2014-2020; de Commissie heeft het restfoutenpercentage voor acht zekerheidspakketten 
bijgesteld tot boven 2 %); 

90. merkt op dat de Rekenkamer voor 120 van de verrichtingen in de steekproef (55 %) 
conclusies kon trekken op basis van de doorlichting van het werk van de auditautoriteiten; 
is ernstig bezorgd over het feit dat de Rekenkamer bij 100 verrichtingen (45 %) 
tekortkomingen vaststelde met betrekking tot de reikwijdte, kwaliteit en/of documentatie 
van dat werk, waardoor de Rekenkamer de desbetreffende controleprocedures opnieuw 
moest uitvoeren;

91. wijst erop dat de Commissie in 2019 26 nalevingsgerichte controles heeft uitgevoerd (14 
door DG REGIO en twaalf door DG EMPL) in 11 lidstaten, en in haar ontwerpverslagen 
over al deze nalevingsgerichte controles concludeerde dat de in de jaarlijkse 
controleverslagen van de auditautoriteiten gerapporteerde restfoutenpercentages voor het 
boekjaar 2017-2018 te laag waren ingeschat (waarop de Commissie die percentages naar 
boven had bijgesteld);  

92. merkt op dat 13 van de nalevingsgerichte controles (vijf verricht door DG REGIO en acht 
door DG EMPL) in mei 2020 definitief waren, en dat derhalve voor de helft van deze 
controles de restfoutenpercentages nog niet definitief waren;

93. wijst erop dat de meeste punten van voorbehoud in de jaarlijkse activiteitenverslagen over 
2019 in de praktijk hoofdzakelijk waren gebaseerd op de foutenpercentages voor de 
rekeningen van 2018-2019, die nog niet waren goedgekeurd, en dat beide DG’s derhalve 
rapporteerden dat de foutenpercentages voor 2018-2019 op zijn vroegst na de jaarlijkse 
activiteitenverslagen over 2020 zouden worden bevestigd;

Aanbevelingen
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94. verzoekt de Commissie om:

a) de subsidiabiliteitsvoorwaarden te verduidelijken (onder meer door een definitie 
van “fysiek voltooide” en/of “volledig ten uitvoer gelegde” concrete acties te geven, 
zodat de lidstaten kunnen verifiëren of concrete acties aan artikel 65, lid 6, van de 
verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen voldoen en kunnen 
voorkomen dat zij niet-subsidiabele concrete acties over het hoofd zien);

b) maatregelen te nemen om de betrouwbaarheid van de door de auditautoriteiten 
gerapporteerde restpercentages te verhogen (de hoofdoorzaken van niet 
gesignaleerde fouten analyseren en in overleg met de auditautoriteiten de nodige 
maatregelen nemen om de betrouwbaarheid van de gerapporteerde restpercentages 
te verhogen);

Prestaties: het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF)

95. herinnert eraan dat het EFRO alle lidstaten bestrijkt en gericht is op verschillende 
belangrijke prioritaire gebieden, zoals innovatie en onderzoek, steun voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) en de koolstofarme economie; merkt op dat de 
Commissie in 2019 een bedrag van 31,1 miljard EUR uit de EFRO-begroting toewees; 
herinnert eraan dat het CF de lidstaten met een bruto nationaal inkomen (bni) per inwoner 
van minder dan 90 % van het Uniegemiddelde ondersteunt en met name projecten in 
verband met de trans-Europese vervoersnetwerken en het milieu financiert, en dat de CF-
begrotingstoewijzing voor 2019 11,5 miljard EUR bedroeg;

96. merkt op dat beide fondsen gedeeld worden beheerd door de Commissie en de lidstaten 
en worden uitgevoerd door middel van operationele programma’s (OP’s) die door de 
lidstaten worden opgesteld en door de Commissie worden goedgekeurd;

97. wijst erop dat de informatie uit de output- en resultaatindicatoren wordt aangevuld met 
de resultaten van een aantal evaluaties en studies waarin de resultaten van de 
periode 2007-2013 en de eerste fasen van de programmering en uitvoering van de 
cohesiebeleidsprogramma’s voor de periode 2014-2020 worden geanalyseerd; betreurt 
dat de laattijdige evaluaties verhinderen dat de getrokken lessen kunnen worden gebruikt 
in de lopende of de volgende programmeringsperiode (zo komen de resultaten van de 
evaluaties achteraf voor 2014-2020 naar verwachting eind 2025 beschikbaar, zoals 
vereist bij de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen, maar tegen die tijd 
zit de programmeringsperiode 2021-2027 al in het vijfde jaar en is de Commissie 
waarschijnlijk al vergevorderd met de voorbereiding van haar wetgevingsvoorstellen 
voor de periode na 2027); 

98. is zeer bezorgd over het feit dat de evaluatie achteraf van EFRO/CF in de periode 2007-
2013 de insteek had om conclusies te trekken over het algehele effect van de programma’s 
en over de algemene kwaliteit, maar dat in die evaluatie geen conclusies zijn getrokken 
over het halen van doelstellingen of streefwaarden; bovendien werd er ook geen 
systematische analyse gemaakt van de synergieën tussen de EFRO/CF-financiering en de 
uitvoering van het sectoraal Uniebeleid, wat zou hebben geholpen om inzicht te krijgen 
in de bijdragen van het cohesiebeleid tot de verwezenlijking van de strategische 
doelstellingen van Europa 2020;

99. onderstreept dat er in het cohesiebeleid, dat wordt gekenmerkt door grootschalige 
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infrastructuurprojecten, enige tijd kan verstrijken tussen de aanvang van het programma, 
de uitvoering ervan en het realiseren van output en resultaten; vindt het zorgwekkend dat 
de voortgang waarschijnlijk gevolgen zal ondervinden van de betrekkelijk lage 
uitvoeringsgraad van het cohesiebeleid ten opzichte van de rest van de Uniebegroting; 
merkt op dat deze factoren, samen met het feit dat de meest recente beschikbare gegevens 
(in een uitvoeringsperiode die tot eind 2023 duurt) betrekking hebben op eind 2018, het 
in deze fase moeilijker maken om tot een conclusie te komen over de verwezenlijking 
van de doelstellingen;  

100. benadrukt dat de doelstellingen van het cohesiebeleid, zoals die met betrekking tot 
arbeidsparticipatie, economische ontwikkeling, klimaat en energie, sterk worden 
beïnvloed door een groot aantal nationale en externe factoren in Europa en in de wereld; 
onderstreept dat de cohesiebeleidfinanciering in veel lidstaten doorgaans een klein 
aandeel vertegenwoordigt van de middelen die voor deze kwesties worden uitgetrokken, 
en dat deze financiering dus slechts een zeer beperkte impact kan hebben op de 
vooruitgang die deze lidstaten boeken bij het verwezenlijken van deze doelstellingen; 

101. merkt op dat de Unie over een reeks beleidsinstrumenten beschikt om haar 
cohesiebeleidsdoelstellingen op hoog niveau te bereiken, waarvan het EFRO en het CF 
een onderdeel zijn, en dat ook andere fondsen en wetgevingsinitiatieven bedoeld zijn om 
naar de doelstellingen toe te werken, waardoor vaak geen onderscheid kan worden 
gemaakt tussen de effecten van de verschillende beleidsinstrumenten op het halen van de 
doelstellingen;

102. betreurt dat van de in totaal 72 indicatoren slechts een derde op schema ligt om de 
streefdoelen te behalen en dat ongeveer de helft van de indicatoren niet op schema ligt; 
betreurt dat slechts twee van de negen aan de algemene doelstellingen gekoppelde 
indicatoren op schema liggen, terwijl ongeveer een derde van de indicatoren een 
streefdoel voor halverwege de looptijd in 2018 heeft;

103. merkt op dat in totaal 40 % van de outputindicatoren op schema ligt en dat dit percentage 
voor de resultaat- en impactindicatoren 10 % bedraagt;

104. herinnert eraan dat Europa 2020 de Uniestrategie op hoog niveau voor de periode 2010-
2020 is; merkt op dat de Commissie voor de periode 2014-2020 negen indicatoren heeft 
vastgesteld om de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen van deze 
strategie te meten, op het gebied van werkgelegenheid, O&O, klimaatverandering en 
energie, onderwijs en armoede en sociale uitsluiting; merkt op dat volgens de Commissie 
op basis van gegevens van 2018 de streefdoelen voor werkgelegenheid en onderwijs 
waarschijnlijk zullen worden gehaald, terwijl de vooruitgang ten opzichte van de 
streefdoelen voor O&O, armoede en sociale inclusie achterblijft en deze waarschijnlijk 
niet zullen worden gehaald;  

105. benadrukt dat van de tien indicatoren in het programma die gekoppeld zijn aan de 
doelstelling betreffende steun voor de overgang naar een koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken, slechts één indicator op schema ligt (te weten “Aantal huishoudens met 
een verbeterde energieverbruikclassificatie”);

106. benadrukt dat de Unie naar aanleiding van de COVID-uitbraak maatregelen heeft 
genomen om de lidstaten meer flexibiliteit te bieden bij het gebruik van financiering uit 
de Europese structuur- en investeringsfondsen (zo is bijvoorbeeld afgezien van de eis om 
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een vast deel van de ESI-middelen aan belangrijke thema’s te besteden; de in het voorstel 
geboden flexibiliteit kan echter gevolgen hebben voor het vermogen van de Unie om de 
oorspronkelijk in de operationele programma’s vastgestelde doelstellingen te 
verwezenlijken); 

107. is het eens met de opvatting van de Rekenkamer dat er sterke aanwijzingen zijn dat de 
Unie haar klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 niet zal halen; merkt op dat er 
volgens de Commissie slechts beperkte vooruitgang is geboekt met de vermindering van 
de negatieve milieueffecten van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; is het eens met 
de Rekenkamer dat de helft van de lidstaten van de Unie de 2020-doelstelling inzake 
stroomopwekking uit hernieuwbare bronnen niet dreigt te halen; merkt op dat in het 
overzicht (“landscape review”) van de Rekenkamer met betrekking tot de 
Uniemaatregelen inzake energie en klimaatverandering wordt gemeld dat de door de 
lidstaten verwachte vermindering van de broeikasgasemissies onder het streefdoel van 
40 % voor 2030 blijft; 

108. wijst erop dat het EEA in een verslag van 20193 heeft benadrukt dat het huidige tempo 
van de vooruitgang niet voldoende zal zijn om de streefdoelen voor klimaat en energie 
voor 2030 en 2050 te halen;

109. betreurt dat slechts de helft van de 16 indicatoren voor de doelstelling “bevordering van 
duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren” op 
schema ligt om de streefdoelen te halen; benadrukt dat de lidstaten de meeste streefdoelen 
voor 2023 in het laatste, door de Commissie goedgekeurde verslag hebben verlaagd, soms 
aanzienlijk (zo is de gecombineerde streefwaarde van het EFRO en het CF voor de 
indicator “totale lengte van nieuwe spoorlijnen” verlaagd van 947 km naar 579 km (-
39 %) en is die voor de indicator “totale lengte van nieuwe of verbeterde tram- en 
metrolijnen” verlaagd van 680 km naar 441 km (-35 %); 

110. wijst erop dat alle indicatoren met betrekking tot dit beleidsterrein, outputindicatoren zijn: 
ze bieden voornamelijk informatie over de uitvoering van het programma in termen van 
aangelegde infrastructuur, maar het ontbreekt aan gemeenschappelijke indicatoren om de 
resultaten te meten (in het verslag van de Rekenkamer over door de Unie 
medegefinancierde wegen4 wordt vermeld dat de Commissie geen informatie verstrekt 
over bijvoorbeeld tijdwinst of een hogere gemiddelde snelheid, terwijl die informatie 
soms wel beschikbaar is);

111. onderstreept dat de Rekenkamer in haar recente verslag over megaprojecten op het gebied 
van vervoer (TFI’s)5 opmerkt dat het onwaarschijnlijk is dat het kernnetwerk in 2030 op 
volle capaciteit zal functioneren, en in de verkennende inventarisatie opmerkt dat, 
aangezien de Uniefinanciering niet voldoende is om in alle behoeften te voorzien, de 
nadruk moet liggen op de prioriteiten met de grootste meerwaarde voor de Unie; 

3 EEA, European environment – state and outlook 2020, Knowledge for transition to a sustainable Europe, 
2019.
4 Speciaal verslag nr. 9/2020 van de Rekenkamer, “Het EU-kernwegennet: kortere reistijden, maar het netwerk is 
nog niet volledig operationeel”.
5 Speciaal verslag nr. 10/2020 van de Rekenkamer, “Vervoersinfrastructuren in de EU: megaprojecten moeten 
sneller worden uitgevoerd zodat de netwerkeffecten tijdig worden gerealiseerd”.
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112. is het met de opmerking van de Rekenkamer in haar controleverslag inzake TFI’s eens 
dat de verkeersprognoses over het algemeen te optimistisch waren, niet goed werden 
gecoördineerd, niet berustten op degelijke economische beoordelingen en soms zeer 
simplistische waren, en met name dat de kosten-batenanalysen niet naar behoren waren 
gebruikt als besluitvormingsinstrument;

113. vindt het zeer betreurenswaardig dat de Commissie in haar wetgevingsvoorstel voor het 
ESIF voor de periode 2021-2027 alle beoordelingsvereisten die specifiek betrekking 
hebben op grote projecten, met inbegrip van de vereiste kosten-batenanalyse, schrapt; dit 
levert weliswaar een vermindering van de totale administratieve lasten op, maar die wordt 
tenietgedaan door het toegenomen risico dat via de medegefinancierde investeringen niet 
de beste prijs-kwaliteitverhouding zal worden geboden; 

114. is van mening dat er sprake is van onderpresteren, aangezien slechts drie van de negen 
indicatoren (33 %) uit de programmaverklaringen met betrekking tot de EFRO-
doelstelling “verbetering van het concurrentievermogen van kmo’s” op schema liggen 
om hun streefwaarden te halen; benadrukt dat deze drie indicatoren betrekking hebben op 
de output en dat aan de hand van deze indicatoren het aantal door het EFRO gesteunde 
bedrijven wordt gemeten, terwijl andere indicatoren niet op schema liggen, zoals die 
waarmee wordt gemeten of de particuliere investeringen even hoog zijn als de 
overheidssteun aan bedrijven en in hoeverre de werkgelegenheid bij de gesteunde 
bedrijven is gestegen; 

115. merkt op dat de EFRO-financiering werd gebruikt in combinatie met nationale bronnen 
voor de ondersteuning van kmo’s en een aanvulling vormde op bestaande nationale 
maatregelen of werd gebruikt om hiaten in de steunregelingen op te vullen, maar dat de 
Commissie6 heeft vastgesteld dat er over het algemeen weinig synergie bestond tussen de 
EFRO- en de ESF-steun, ondanks het belang van het in stand houden van de 
werkgelegenheid;

116. neemt nota van het feit dat slechts elf van de 121 door het EFRO en het CF 
medegefinancierde projecten, die werden aangestuurd door twaalf lidstaten, waren 
voltooid bij de controle met betrekking tot de betrouwbaarheidsverklaring van de 
Rekenkamer voor 2019; merkt op dat de doelstellingen van zeven projecten volledig 
waren gehaald, van twee projecten gedeeltelijk en van de overige twee projecten niet;

Natuurlijke hulpbronnen

117. merkt op dat de betalingen voor “Natuurlijke hulpbronnen” 59,5 miljard EUR bedroegen 
en via de volgende programma’s en beleidsmaatregelen werden verstrekt:

a) Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) – directe betalingen, tot 69,5 % oftewel 
41,4 miljard EUR;

b) Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) – marktgerelateerde uitgaven, tot 4,0 % 
oftewel 2,4 miljard EUR;

Europese Commissie, Ex-post evaluation of 2007- 2014, Support to SMEs – Increasing Research and Innovation 
in SMEs and SME Development, februari 2016.
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c) Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), tot 23,9 % of 
14,2 miljard EUR; 

d) Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV), tot 1,4 % oftewel 
0,8 miljard EUR;

e) Overige programma’s, tot 1,2 % oftewel 0,7 miljard EUR;

118. neemt nota van het feit dat de prestaties van het GLB worden gemonitord via twee 
hoofdreeksen van indicatoren, die allebei hoofdzakelijk stoelen op verslagen van de 
lidstaten en door Eurostat verzamelde gegevens:

a) het “gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiekader” (GMEK) omvat 
210 indicatoren: 45 contextindicatoren, 84 outputindicatoren, 
41 resultaatindicatoren, 24 streefdoelindicatoren en 16 impactindicatoren;

b) de GLB-programmaverklaringen omvatten 63 indicatoren, die grotendeels uit het 
GMEK zijn afgeleid: zes meten de effecten met betrekking tot de drie algemene 
doelstellingen, de overige indicatoren zijn output-, input-, resultaat- en 
impactindicatoren gerelateerd aan de specifieke doelstellingen;

Bevindingen van de Rekenkamer

119. vindt het zorgwekkend dat 44 van de 251 onderzochte verrichtingen7 (18 %) fouten 
vertoonden tegenover 207 foutenvrije verrichtingen (82 %); is bezorgd vanwege het feit 
dat de Rekenkamer op basis van de 36 door haar gekwantificeerde fouten en andere door 
het controlesysteem geproduceerde bewijzen vaststelt dat het foutenpercentage voor 
“Natuurlijke hulpbronnen” in de buurt van de materialiteitsdrempel ligt;

120. betreurt dat 70 % van de fouten betrekking had op “Niet-subsidiabele begunstigden, 
activiteiten, projecten of uitgaven”;

121. constateert dat 114 van de 136 verrichtingen voor plattelandsontwikkeling geen fouten 
vertoonden, dat vijf verrichtingen fouten vertoonden met een impact van meer dan 20 % 
en 15 verrichtingen fouten vertoonden met een impact van minder dan 20 % van het 
onderzochte bedrag, en dat bij twee betalingen sprake was van nalevingsproblemen 
zonder financiële impact;

122. merkt op dat negen van de 68 betalingen voor investeringsprojecten, zoals de 
modernisering van landbouwbedrijven, steun voor basisdiensten en dorpsvernieuwing in 
plattelandsgebieden, investeringen in bosbeheer en steun voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling, fouten vertoonden, waaronder twee gevallen waarin de 
begunstigde en/of het project niet aan de subsidiabiliteitsvoorwaarden voldeden;

123. merkt op dat op 68 betalingen op basis van het door de landbouwers aangegeven areaal 
of aantal dieren, en op basis van de vereisten om te voldoen aan de milieu- en 
klimaatgerelateerde criteria, acht verrichtingen kleine fouten vertoonden die minder dan 

7 De steekproef bestond uit 136 betalingen in het kader van plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
95 rechtstreekse betalingen, 14 marktmaatregelen en zes betalingen voor visserij, milieu en klimaatactie.
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5 % van het onderzochte bedrag betroffen en één geval met een fout tussen 5 % en 20 %, 
alsook twee gevallen waarin de begunstigden milieu- en klimaatgerelateerde 
subsidiabiliteitsvoorwaarden hadden geschonden, wat in beide gevallen leidde tot fouten 
van meer dan 20 % van het onderzochte bedrag; 

124. merkt op dat 14 verrichtingen met betrekking tot marktmaatregelen zijn onderzocht en 
dat de betaalorganen in vijf gevallen niet-subsidiabele kosten hadden vergoed, waaronder 
drie gevallen van niet-naleving van de subsidiabiliteitsregels die leidden tot fouten 
waarmee meer dan 20 % van het onderzochte bedrag gemoeid was;

125. merkt op dat bij twee projecten op zes verrichtingen met betrekking tot visserij, milieu en 
klimaatactie, niet-subsidiabele kosten zijn vergoed; 

Regelmatigheid van de GLB-uitgaven

126. is bezorgd over het feit dat de Rekenkamer in de controles en steekproefmethoden van 
sommige certificerende instanties gebreken heeft vastgesteld met betrekking tot de 
betrouwbaarheid van de resultaten van hun werkzaamheden;

127. wijst erop dat DG AGRI het risico bij betaling heeft geschat op ongeveer 1,9 % voor de 
totale GLB-uitgaven in 2019, waarbij dat risico ongeveer 1,6 % bedraagt voor 
rechtstreekse betalingen, 2,7 % voor plattelandsontwikkeling en 2,8 % voor 
marktmaatregelen;

Prestaties van het GLB

128. vindt het zorgwekkend dat de Rekenkamer zwakke punten heeft vastgesteld in de reeks 
GLB-prestatie-indicatoren:

a) het AMPR 2019 verschaft weinig gekwantificeerde informatie over de resultaten 
en de impact van het GLB; het verslag schetst een te positief beeld van de 
beleidsresultaten doordat de nadruk op outputs ligt en niet op resultaten:

– de Commissie stelt dat meer dan 85 % van de streefdoelen voor de klimaatacties 
in de landbouwsector al is gehaald in het biodiversiteits-, bodem- en 
waterbeheer; deze streefdoelen zijn gebaseerd op de gebieden die onder 
specifieke Elfpo-maatregelen vallen, d.w.z. outputs; ze laten niet zien of de 
betalingen enig effect hebben gehad op de toestand van de ondersteunde 
gebieden; volgens de Commissie levert het Elfpo “[...] een grote bijdrage aan 
de ontwikkeling. Zo is de breedbandtoegang in plattelandsgebieden aanzienlijk 
verbeterd (59 % van de huishoudens op het platteland had in 2019 toegang tot 
een netwerk van de volgende generatie)”; het AMPR bevat geen informatie over 
de bijdrage van het Elfpo aan deze statistiek;

b) de indicatoren in de programmaverklaringen verschaffen voornamelijk informatie 
over outputs, die gemakkelijker meetbaar zijn en minder worden beïnvloed door 
externe factoren dan resultaten en effecten:

– in deze logica worden GLB-doelstellingen, maatregelen en outputindicatoren 
met elkaar verbonden, maar worden geen behoeften, beoogde resultaten of 
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streefdoelen vastgesteld; de interventielogica van de Commissie voor 
rechtstreekse betalingen bepaalt niet welk inkomensniveau voor landbouwers 
met het GLB wordt beoogd;

– de streefcijfers voor de algemene GLB-doelstellingen en de meeste specifieke 
ELGF-doelstellingen worden uitgedrukt als gewenste trends (bijv. het 
“verhogen” van het agrarisch factorinkomen of het “verminderen” van 
broeikasgasemissies door de landbouw); verschillende externe factoren hebben 
invloed op de einduitkomsten en de Commissie heeft niet altijd een causaal 
verband vastgesteld tussen het GLB en de variabele; streefdoelen die alleen als 
een koers en niet als gekwantificeerde waarden worden uitgedrukt, maken het 
onmogelijk om mijlpalen vast te stellen;

– de meeste GMEK-indicatoren, die niet zijn vermeld in de 
programmaverklaringen, zijn outputindicatoren; ze bieden geen betekenisvolle 
aanvullende informatie over de prestaties met betrekking tot het halen van de 
beleidsdoelstellingen; in ondersteunende evaluatiestudies wordt vaak 
opgemerkt dat een gebrek aan monitoringgegevens (over metingen) de 
effectanalyse belemmert; de Rekenkamer heeft gewezen8 op de beperkingen 
van de prestatie-informatie die met behulp van de GMEK-indicatoren wordt 
verzameld;

c) wat de algemene doelstelling inzake rendabele voedselproductie betreft, hebben de 
rechtstreekse betalingen de schommelingen van het landbouwinkomen verminderd; 
tegelijkertijd heeft het ontbreken van benchmarks voor een redelijke 
levensstandaard en van een verdere doelgerichtheid van de uitgaven de 
rechtstreekse steun minder doelmatig gemaakt:

– alle drie de indicatoren die gekoppeld zijn aan de algemene doelstelling 
“Rendabele voedselproductie” (verhoging van het agrarisch factorinkomen, 
verhoging van de landbouwproductiviteit en beperking van prijsvariaties) geven 
macro-economische ontwikkelingen weer; hoewel deze indicatoren een 
positieve trend laten zien, heeft het GLB daar weinig of geen aantoonbare 
invloed op;

– er is één indicator gekoppeld aan de specifieke ELGF-doelstelling “De 
inkomensstabiliteit van landbouwers ondersteunen door rechtstreekse 
inkomenssteun te verlenen”: “aandeel van de rechtstreekse steun in het inkomen 
uit de landbouwbedrijfsuitoefening”; de waarde van deze indicator liep in 2017 
uiteen van 8 % in Nederland tot 50 % in Slowakije; het doel is om het aandeel 
stabiel te houden; dit sluit echter niet aan op de beleidsdoelstelling om het 
hoofdelijk inkomen van personen die werkzaam zijn in de landbouw, te 
verhogen en de behoefte aan rechtstreekse steun te verminderen;

8 Zie Speciaal verslag nr. 1/2016, “Prestatiemeting met betrekking tot de inkomens van landbouwers”, 
paragraaf 92; nr. 10/2017, “Jonge landbouwers”, paragrafen 70 en 71; nr. 13/2020, “Biodiversiteit op 
landbouwgrond”, paragrafen 49, 59, 71 en 81; en Advies nr. 7/2018 van de Rekenkamer, paragrafen 68 tot en 
met 71.
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– in haar AMPR 2019 stelde de Commissie dat de inkomsten van landbouwers 
achterliepen bij de lonen in de gehele economie; de Commissie merkte op dat 
het gemiddelde inkomen in de landbouwsector in 2017 ongeveer 46,5 % 
bedroeg van het gemiddelde loon in de economie van de Unie-28; zij hanteert 
het inkomen uit bedrijfsuitoefening per gezinsarbeidseenheid als maatstaf voor 
het landbouwinkomen; bij dit cijfer wordt echter geen rekening gehouden met 
de demografische verschillen tussen de twee populaties (veel landbouwers 
hebben de pensioenleeftijd bereikt) en met de niet-landbouwgerelateerde 
inkomsten van agrarische huishoudens; het beschikbare inkomen, waarin 
rekening wordt gehouden met het niet-landbouwinkomen, is een belangrijk 
element in de beoordeling van de levensstandaard van landbouwers;

– in 2016 was ongeveer twee derde9 van de landbouwbedrijven in de Unie kleiner 
dan 5 ha; aangezien de rechtstreekse betalingen gerelateerd zijn aan het 
landbouwareaal, gaat ongeveer 80 % van de steun naar ongeveer 20 % van de 
begunstigden; meer dan 30 % van de betalingen komt terecht bij 2 % van de 
begunstigden, die elk meer dan 50 000 EUR aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen; de verschillende herverdelingsmechanismen hadden slechts een 
marginaal effect;

– de GLB-prestatie-indicatoren meten niet hoe efficiënt de rechtstreekse 
betalingen zijn; de Rekenkamer concludeerde dat het percentage10 landbouwers 
dat rechtstreekse betalingen ontvangt en een inkomen per arbeidseenheid 
genereert dat hoger ligt dan de gemiddelde nationale arbeidsproductiviteit, was 
afgenomen van 29 % in 2013 tot 26 % in 2015; uit de studie beek dat 9 % van 
de kleine landbouwbedrijven en meer dan 30 % van de grote een inkomen per 
arbeidseenheid hadden boven dit referentieniveau;

– de indicator “percentage van de landbouwbedrijven dat deelneemt aan 
risicobeheerregelingen” meet welk deel van de landbouwers GLB-steun 
ontvangt voor verzekeringspremies en deelneemt aan onderlinge fondsen en 
andere instrumenten voor inkomensstabilisering; op basis van de 
programmaverklaringen werd voor de indicator de voor 2018 nagestreefde 
mijlpaal in de richting van het streefdoel niet behaald; eind 2018 was 28,3 % 
van de streefwaarde voor 2023 bereikt; de Rekenkamer heeft geconstateerd11 
dat de meeste landbouwers een verzekering afsluiten zonder Uniesteun en dat 
de rechtstreekse betalingen de inkomensschommelingen aanzienlijk 
verminderen;

d) bij de indicatoren met betrekking tot de algemene doelstelling inzake duurzaam 
beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie ligt de nadruk op de omvang 
van het areaal waarvoor de maatregelen zijn genomen, maar niet op de resultaten 
van de steun; met name wat klimaatverandering betreft blijken de GLB-
maatregelen weinig effect te hebben op het aanpakken van de klimaatbehoeften als 

9 Volgens Eurostat.
10 Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable food production”, 
2020, blz. 108-122.
11 Speciaal verslag nr. 23/2019, “Inkomensstabilisering voor landbouwers”, paragrafen 16 tot en met 22 en 41.
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gevolg van de opzet ervan:

– de meeste indicatoren van de programmaverklaringen voor de specifieke 
doelstellingen in het kader van de natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie 
hebben betrekking op het gebied of het aantal dieren waarvoor de verschillende 
maatregelen of verbintenissen gelden, zonder de behaalde milieuvoordelen te 
meten;

– in haar meest recente AMPR vindt de Commissie het een goede prestatie dat in 
2018 79 % van het totale landbouwareaal in de Unie was onderworpen aan ten 
minste één vergroeningsverplichting; de Rekenkamer constateerde12 echter dat 
vergroening nauwelijks een meetbaar effect had op de landbouwpraktijken en 
het milieu; vergroening heeft geleid tot veranderingen in de landbouwpraktijken 
op ongeveer 5 % van alle landbouwgrond in de Unie en doorgaans bleef de 
verstoring van bestaande landbouwpraktijken tot een minimum beperkt; 
vergroening blijft in wezen een inkomenssteunmaatregel;

– goed afgestemde agromilieuklimaatmaatregelen kunnen een grote bijdrage 
leveren aan de biodiversiteit; dit is met name het geval wanneer regelingen 
betrekking hebben op een groot deel van het agrarische landschap of gericht 
zijn op specifieke risico’s; de geringe deelname van landbouwers vormt een 
belemmering; bij sommige Elfpo-maatregelen stelde de Rekenkamer vast13 dat 
de compensatie lager was dan de deelnamekosten (bijv. Natura 2000-betalingen 
in sommige lidstaten);

– wat de specifieke Elfpo-doelstelling inzake ecosystemen betreft, laten de 
bosbouwgerelateerde outputindicatoren op Unieniveau zien dat de 
bosbouwmaatregelen in bescheiden mate worden gebruikt;

– de indicator “percentage van het geïrrigeerde land waar men overstapt op 
efficiëntere irrigatiesystemen” heeft betrekking op specifieke Elfpo-
doelstelling 5; het streefdoel voor 2023 is 13,0 %; in 2018 werd 5,26 % bereikt, 
oftewel 40 % van het streefdoel; de algehele vooruitgang is niet duidelijk; op 
basis van een steekproef van lidstaten werd in de ondersteunende 
evaluatiestudie14 geconcludeerd dat de waterbesparingen die na voltooiing van 
de Elfpo-investering worden geboekt, niet duidelijk worden geverifieerd;

– de emissies uit de landbouw waren in 2017 goed voor ongeveer 12,6 % van de 
totale broeikasgasemissies in de EU; de broeikasgasemissies uit de landbouw 
zijn sinds 1990 met meer dan 20 % gedaald, maar de daling is sinds 2010 tot 
stilstand gekomen;

– in de ondersteunende evaluatiestudie inzake klimaatverandering wordt 
opgemerkt dat de verplichte maatregelen (d.w.z. vergroening en 

12 Speciaal verslag nr. 21/2017, “Vergroening”.
13 Speciaal verslag nr. 1/2017, “Meer inspanningen nodig om het Natura 2000-netwerk zo te ontwikkelen dat het 
volledige potentieel ervan wordt gerealiseerd”, paragrafen 59 en 60.
14 Evaluation of the impact of the CAP on water, 2019, blz. 157 en 158.
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randvoorwaarden) onvoldoende betrekking hebben op de broeikasgasemissies 
van de veeteelt en de akkerbouw; er zijn geen GLB-maatregelen waarmee 
lidstaten landbouwers kunnen dwingen maatregelen te nemen om de uitstoot 
van broeikasgassen door de veeteelt en de akkerbouw te verminderen; 

e) de door de Commissie in het AMPR gerapporteerde gegevens en de 
programmaverklaringen met betrekking tot de algemene doelstelling inzake 
evenwichtige territoriale ontwikkeling zijn ontoereikend om de prestaties van de 
desbetreffende EU-uitgaven te beoordelen:

– de enige indicator van de programmaverklaringen voor de algemene 
doelstelling “evenwichtige territoriale ontwikkeling” is “arbeidsparticipatie op 
het platteland”; dit percentage is gestegen van 63,4 % in 2012 tot 68,1 % in 
2018; het GLB heeft een onzekere, maar beperkte invloed; in dezelfde periode 
steeg de totale werkgelegenheid van 68,4 % tot 72,2 %; de externe economische 
omstandigheden en tal van nationale beleidsmaatregelen hebben direct en 
indirect invloed op de werkgelegenheid in plattelandsgebieden; deze externe 
factoren worden onderkend in het AMPR;

– het aantal banen dat eind 2018 was geregistreerd als direct gevolg van Leader, 
bedroeg 13 337 (30 % van het streefdoel voor 2023), oftewel minder dan 
0,05 % van de totale werkgelegenheid in plattelandsgebieden; het aantal 
gecreëerde banen voor de overige plattelandsontwikkelingsmaatregelen kwam 
uit op 10 784 (14 % van het streefdoel); de Commissie merkt in haar 
programmaverklaringen op dat zij geen betrouwbare gegevens heeft over de in 
het kader van Leader gecreëerde banen;

– ondersteunende evaluatiestudies wijzen erop15 dat de regionale en sectorale 
omstandigheden grote invloed hebben op de werkgelegenheid in 
plattelandsgebieden en dat de GLB-maatregelen weinig effect hebben op de 
werkgelegenheid in die gebieden;

– jonge landbouwers kunnen aanvullende rechtstreekse betalingen ontvangen uit 
het ELGF en eenmalige steun uit het Elfpo voor het opzetten van hun eerste 
landbouwbedrijf; de bevindingen van de Rekenkamer stemmen overeen met die 
van de ondersteunende evaluatiestudies16: de ELGF-steun voor jonge 
landbouwers heeft weinig tot geen effect; de Elfpo-steun is doeltreffender, 
voornamelijk omdat die gerichter is; de generatievernieuwingsmaatregelen van 
het GLB zijn doeltreffend gebleken in gevallen waarin complementaire 
nationale, regionale en lokale overheidsinstellingen en begrotingsbeleid die 
maatregelen ook ondersteunen en versterken;

– in haar AMPR merkt de Commissie op dat de toegang tot breedbandinternet in 

15 Evaluatie van artikel 68-maatregelen, 2016; Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, 
local development and jobs in rural areas, 2019.
16 Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in rural areas, 
2019; Speciaal verslag nr. 10/2017 van de Rekenkamer, “EU-steun voor jonge landbouwers moet doelgerichter 
worden toegewezen om doeltreffende generatievernieuwing te bevorderen”; SURE-Farm, Impact of the Young 
Farmers payment on structural change, 2020.
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plattelandsgebieden aanzienlijk is verbeterd, maar zij heeft geen nadere 
informatie over de bijdrage van het Elfpo aan de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden; er loopt een ondersteunende evaluatiestudie naar de 
algemene doelstelling “Evenwichtige territoriale ontwikkeling” (2014-2020);

Veiligheid en burgerschap

129. merkt op dat de betalingen voor “Veiligheid en burgerschap” 3,3 miljard EUR bedroegen 
en via de volgende programma’s, beleidsmaatregelen en agentschappen werden verstrekt:

a) “Migratie en veiligheid”, tot 45,3 % van de begroting van de rubriek oftewel 
1,6 miljard EUR;

b) 14 gedecentraliseerde agentschappen (gezondheid: ECDC, EFSA, EMA, ECHA; 
binnenlandse zaken: Frontex, EASO, Europol, Cepol, eu-LISA, EWDD; justitie: 
Eurojust, FRA, EIGE, EOM), tot 29,1 % van de begroting van de rubriek oftewel 
1 miljard EUR;

c) “Levensmiddelen en diervoeders”, tot 7,6 % van de begroting van de rubriek 
oftewel 0,2 miljard EUR;

d) “Creatief Europa”, tot 7,3 % van de begroting van de rubriek oftewel 
0,2 miljard EUR;

e) “Overige” (consumenten, justitie, rechten, gelijkheid en burgerschap), tot 10,7 % 
oftewel 0,3 miljard EUR;

Bevindingen van de Rekenkamer: de AMIF/ISF-jaarrekeningen van de lidstaten

130. wijst op het feit dat het belangrijkste uitgavengebied binnen deze rubriek migratie en 
veiligheid is, en op het feit dat de meeste uitgaven voor rekening komen van twee 
fondsen: het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en het Fonds voor interne 
veiligheid (ISF);

131. merkt wat de regelmatigheid van de verrichtingen betreft op dat zeven (37 %) van de 19 
door de Rekenkamer onderzochte verrichtingen fouten bevatten (d.w.z. een te hoge 
opgave van de salariskosten);

132. betreurt dat drie kwantificeerbare fouten financiële gevolgen hebben gehad voor de 
bedragen die ten laste zijn gebracht van de Uniebegroting;

133. neemt nota van vier gevallen van niet-naleving van de wettelijke bepalingen inzake de 
selectie van projecten en de aanbestedingsregels, die echter geen financiële gevolgen 
hadden voor de Uniebegroting;

134. merkt op dat de auditautoriteiten in de lidstaten17 die door de Rekenkamer voor een 
controle werden geselecteerd, uitgebreide procedures van voldoende kwaliteit hadden 

17 Duitsland, Griekenland, Italië, Cyprus, Litouwen, Polen en het Verenigd Koninkrijk voor het AMIF; Slovenië 
voor het ISF.
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ontwikkeld en uitvoerden om verslag uit te brengen conform de regels;

135. neemt nota van bepaalde tekortkomingen in de jaarverslagen van de lidstaten, waarvan 
de impact op de rekeningen niet materieel genoeg was om afbreuk te doen aan de 
conclusies van de auditautoriteiten, maar die wel een mogelijk risico op 
onbetrouwbaarheid van de gerapporteerde gegevens en beperkte zekerheid opleverden, 
zoals:

a) problemen met betrekking tot steekproeven (gebruik van een risicogebaseerde in 
plaats van een willekeurige selectie; onnauwkeurige waarden bij het bepalen van 
de grootte van de steekproef) in Slovenië;

b) verkeerde rekeningen (indiening van de ontwerpversie van de rekeningen bij de 
auditautoriteit voordat de verantwoordelijke autoriteit haar eigen controles ter 
plekke had voltooid) in Italië en Slovenië;

c) een onnauwkeurige berekening en weergave van de totale en/of 
restfoutenpercentages in Duitsland en Italië;

d) uitsluiting van technische bijstand uit de controlepopulatie en verzuim om dit feit 
te melden in het jaarlijkse controleverslag in Slovenië;

e) gedeeltelijke uitsluiting van voorschotten uit de controlepopulatie en verzuim om 
dit feit te melden in het jaarlijkse controleverslag in Duitsland;

f) indeling van projecten in twee subgroepen (voorschotten en gedane uitgaven) met 
het oog op het nemen van de steekproef in Cyprus; 

136. merkt op dat de auditautoriteiten in de lidstaten18 die door de Rekenkamer voor een 
controle werden geselecteerd, hun conclusies ondersteunden met uitvoerige 
auditprogramma’s en controlelijsten;

137. neemt nota van bepaalde tekortkomingen in het werk van de auditautoriteiten die 
mogelijk leiden tot het risico op onontdekte niet-subsidiabele uitgaven, onbetrouwbare 
auditconclusies en beperkte zekerheid, zoals:

a) onregelmatige controles van de selectie- en/of gunningscriteria voor projecten door 
de controleurs in Italië en Cyprus;

b) een ontoereikend controletraject of slechte documentatie van de 
controlewerkzaamheden in Griekenland, Cyprus, Litouwen en het VK;

c) onregelmatige controles van alle relevante beschikbare bewijsstukken ter 
bevestiging van de subsidiabiliteit van de doelgroepen, en van gedeclareerde 
uitgaven of de redelijkheid van de kosten in Italië en Cyprus;

138. wijst op de tekortkomingen die naar voren komen in de beoordelingen door de Commissie 

18 Duitsland, Griekenland, Italië, Cyprus, Litouwen, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Slovenië.
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van de jaarlijkse controleverslagen19, zoals:

a) verschillende definities van “tussentijdse betaling”, met het risico dat afbreuk wordt 
gedaan aan het nut en de volledigheid van de verstrekte gegevens;

b) het ontbreken van richtsnoeren van de Commissie over de wijze waarop de 
minimale controledekking van 10 % wordt berekend in geval van deelsteekproeven, 
met alle risico’s van dien voor de betrouwbaarheid en zekerheid van de 
controleconclusies;

Prestaties: AMIF

139. merkt op dat er vier algemene impactindicatoren zijn (aantal personen dat daadwerkelijk 
is teruggekeerd vergeleken met het aantal terugkeerbesluiten, percentage vrijwillige 
terugkeer, verschil in arbeidsparticipatie tussen Unieonderdanen en onderdanen van derde 
landen en convergentie van de erkenningspercentages voor asielzoekers); merkt op dat 
deze indicatoren niet direct verband houden met de prestaties van het AMIF, hoewel 
financiering uit het fonds wel kan bijdragen tot het overeenkomstige streefdoel;

140. merkt op dat vijf van de 24 mijlpalen voor 2020 al in voorgaande jaren werden bereikt, 
maar de streefdoelen werden niet, overeenkomstig het beginsel van goed financieel 
beheer, naar boven bijgesteld om het potentieel voor een grotere doelmatigheid te 
weerspiegelen;

141. is zeer bezorgd dat de AMIF-indicatoren niet op koers liggen om hun doelstellingen met 
betrekking tot integratie en legale migratie alsook terugkeerbeleid en irreguliere migratie 
te halen;

142. is zeer bezorgd over het feit dat er slechts beperkte, geaggregeerde prestatie-informatie 
beschikbaar is over de totale EMAS20-gerelateerde uitgaven (de oorspronkelijke 
toewijzing van 100 miljoen EUR is verhoogd tot 2,2 miljard EUR voor de periode tot 
2020, hetgeen neerkomt op 30 % van het fonds, maar de Commissie heeft geen kader 
voor de monitoring van de prestaties van de via EMAS gefinancierde projecten 
ontwikkeld); 

143. maakt zich ernstig zorgen over het feit dat het AMPR en de programmaverklaringen maar 
weinig informatie bevatten over de zuinigheid en efficiëntie bij de uitvoering van het 
fonds of over de kosteneffectiviteit van AMIF-acties;

144. maakt zich ernstig zorgen over het feit dat er in het AMPR en de programmaverklaringen 
niet wordt gerapporteerd over maatregelen om hoogopgeleide arbeidskrachten aan te 
trekken naar de Unie door middel van regelingen voor legale migratie en dat de 
indicatoren niet geschikt zijn om verslag uit te brengen over dergelijke maatregelen;

145. maakt zich ernstig zorgen over het feit dat de AMIF-indicatoren niet op koers liggen om 
hun doelstellingen met betrekking tot de verhouding tussen teruggekeerde irreguliere 

19 Van Bulgarije, Tsjechië, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slowakije, Estland, Spanje, IJsland, Malta 
en Finland.
20 AMIF-noodhulp.
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migranten en vastgestelde terugkeerbesluiten, vrijwillige terugkeerders en verwijderde 
terugkeerders te halen;

146. maakt zich ernstig zorgen over het onbevredigende terugkeerpercentage van personen die 
niet langer het recht hebben op het grondgebied van de Unie te verblijven (31,5 %);

147. maakt zich ernstig zorgen over het feit dat de resultaten van de terugkeeroperaties om de 
volgende redenen verslechteren: 

a) de duur van het asielproces; 

b) ontbrekende koppeling tussen asiel- en terugkeerprocedures;

c) procedures die de coördinatie en de informatie-uitwisseling belemmeren;

d) ontbreken van een degelijk en geïntegreerd systeem voor het beheer van 
terugkeerzaken;

e) geen wederzijdse erkenning of systematische registratie van terugkeerbesluiten in 
de Unie;

f) onderduiken en problemen bij het vinden van migranten die kunnen worden 
teruggestuurd, met inbegrip van het volgen van vrijwillig vertrekkende migranten;

g) ontoereikende capaciteit van uitzetcentra;

h) moeizame samenwerking met de derde landen van herkomst van migranten;

i) beperkt gebruik van ontwikkelingshulp om de samenwerking met de derde landen 
van herkomst van migranten te bevorderen;

j) zwakke prestaties op het gebied van gefaciliteerde vrijwillige terugkeer en re-
integratie;

148. maakt zich zorgen over het feit dat er twee door de Unie gefinancierde regelingen naast 
elkaar bestaan die hetzelfde type terugkeeractiviteiten ondersteunen (de nationale AMIF-
programma’s en Frontex-terugkeersteun) en over de ontoereikende coördinatie 
daartussen op het gebied van gedwongen terugkeer;

Aanbevelingen

149. verzoekt de Commissie om:

a) de auditautoriteiten van de lidstaten voor het AMIF en het ISF richtsnoeren te geven 
voor het berekenen van de controledekking indien zij met deelsteekproeven werken 
om te waarborgen dat de steekproefneming volstaat en adequaat is om de controleur 
een redelijke grondslag te bieden om conclusies over de gehele controlepopulatie 
te trekken;

b) de auditautoriteiten van de lidstaten voor het AMIF en het ISF er nogmaals op te 
wijzen dat zij de instructies van de Commissie inzake steekproefneming en 
berekening van het foutenpercentage moeten opvolgen, met als voorwaarde dat 
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steekproeven willekeurig dienen te worden genomen, elke steekproefeenheid in de 
populatie kans moet maken om te worden geselecteerd en, waar van toepassing, alle 
fouten moeten worden geëxtrapoleerd naar de relevante populatie;

c) de auditautoriteiten voor het AMIF en het ISF van de lidstaten richtsnoeren te geven 
voor het toereikend en adequaat documenteren van de aard, timing en omvang van 
hun controleprocedures, de resultaten ervan en de verzamelde controle-informatie;

d) de lessen die zijn getrokken uit de noodregelingen voor herplaatsing (met 
inbegrip van de situatie in de ontvangende lidstaat na herplaatsing) te gebruiken en 
voort te bouwen op deze ervaringen voor een eventueel toekomstig vrijwillig 
herplaatsingsmechanisme;

150. verzoekt de Commissie om:

a) criteria vast te stellen voor de toewijzing van de EMAS-middelen onder gedeeld 
beheer met de lidstaten in het volgende financiële kader;

b) het kader voor de monitoring van de prestaties te versterken door i) ervoor te zorgen 
dat de EMAS-projecten voor het AMIF output- en resultaatindicatoren omvatten 
met duidelijke streefdoelen en uitgangswaarden, in voorkomend geval, en dat het 
ontbreken daarvan wordt gemotiveerd; ii) de uitkomsten die worden behaald met 
projecten die door EMAS worden gefinancierd, te monitoren en te rapporteren; iii) 
GMEK-indicatoren voor het AMIF te ontwikkelen voor het nieuwe meerjarig 
financieel kader 2021-2027, inclusief uitgangswaarden en streefdoelen, vóór de 
projecten voor de periode 2021-2027 van start gaan; 

c) maatregelen te treffen om voor complementariteit en betere coördinatie tussen het 
AMIF en het EASO/Frontex te zorgen (bijv. op het gebied van gedwongen 
terugkeer of steun voor asielautoriteiten);

d) ontwikkelingshulp te gebruiken als instrument om een betere samenwerking met de 
landen van herkomst van de migranten te bevorderen21;

Het jaarlijks activiteitenverslag van DG HOME over 2019

151. is ingenomen met de aanbevelingen die de dienst Interne Audit van DG HOME voor 2019 
heeft gedaan, zoals:

a) het opzetten en plannen van de auditactiviteit van DG HOME (DG HOME moet de 
taakomschrijving en het mandaat van de auditfunctie vaststellen en meedelen en de 
taken en verantwoordelijkheden, de rapportagelijnen en de mijlpalen voor de 
goedkeuring van de rekeningen aanpassen; de auditstrategieën bijwerken; en een 
analyse maken van de hulpbronnen die nodig zijn voor de auditactiviteit);

b) de uitvoering van het auditplan (DG HOME moet zo spoedig mogelijk in het jaar 
na de vaststelling van het jaarlijkse werkprogramma en de evaluatie van de 

21 Resolutie van het Europees Parlement van 25 november 2020 over de verbetering van de doeltreffendheid van 
ontwikkelingshulp en de efficiëntie van steun (2019/2184(INI)).
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jaarlijkse controleverslagen en auditadviezen audits plannen en starten; de 
mijlpalen voor de stappen in de auditprocedure harmoniseren; en ervoor zorgen dat 
de definitieve auditverslagen onverwijld naar de begunstigden worden verzonden 
en dat de hogere leidinggevenden hierop toezien);

c) de goedkeuring van de rekeningen (DG HOME moet ervoor zorgen dat de 
goedkeuringsbeschikkingen tijdig worden gegeven en moet de procedure 
verduidelijken voor rekeningen die vóór het einde van het jaar worden ingediend); 
de aanpassing van de goedkeuringsprocedure aan de nieuwe organisatiestructuur en 
verbetering van de communicatie tussen de financiële eenheden en de auditsector 
(opzet en planning van de auditactiviteit; uitvoering van het auditplan; goedkeuring 
van de rekeningen);

Het jaarlijks activiteitenverslag van DG JUST over 2019

152. is verheugd over het feit dat DG JUST momenteel uitvoering geeft aan de aanbevelingen 
van de dienst Interne Audit van DG JUST met betrekking tot het 
effectbeoordelingsproces en de uitvoering van de richtsnoeren en toolbox voor betere 
regelgeving;

Europa als wereldspeler

153. merkt op dat de betalingen voor “Europa als wereldspeler” in 2019 10,1 miljard EUR 
bedroegen en werden verstrekt via de volgende speciale instrumenten:

a) “Instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI)”, tot 26 % van de begroting 
voor “Europa als wereldspeler” oftewel 2,6 miljard EUR;

b) “Europees nabuurschapsinstrument (ENI)”, tot 20,6 % van de begroting voor 
“Europa als wereldspeler” oftewel 2,1 miljard EUR;

c) “Instrument voor pretoetredingssteun (IPA)”, tot 15,7 % van de begroting voor 
“Europa als wereldspeler” oftewel 1,6 miljard EUR;

d) “Humanitaire hulp”, tot 20,4 % van de begroting voor “Europa als wereldspeler” 
oftewel 2,1 miljard EUR;

e) “Andere acties en programma’s”, tot 17,3 % van de begroting voor “Europa als 
wereldspeler” oftewel 1,7 miljard EUR;

154. neemt er nota van dat de begroting voor het externe optreden wordt uitgevoerd door het 
directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DG DEVCO), het 
directoraat-generaal Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen (DG NEAR), 
het directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp 
(DG ECHO), het directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling 
(DG REGIO) en de dienst Instrumenten buitenlands beleid (FPI);

155. merkt op dat voor de uitgaven op dit gebied diverse instrumenten en uitvoeringsmethoden 
zijn gebruikt, zoals werk-, leverings- en dienstverleningscontracten, subsidies, speciale 
leningen, leninggaranties en financiële bijstand, begrotingssteun en andere gerichte 
vormen van begrotingshulp in meer dan 150 landen wereldwijd;
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156. merkt op dat de Rekenkamer een steekproef van 68 verrichtingen heeft onderzocht: 
22 verrichtingen van DG NEAR, 25 van DG DEVCO, tien van DG ECHO en elf andere 
verrichtingen, alsook zeven verrichtingen uit hoofde van de studies van DG NEAR en 
DG DEVCO inzake het restfoutenpercentage voor 2019, zoals aangepast om de 
methodologische beperkingen ervan te compenseren;  

De bevindingen van de Rekenkamer: DG NEAR

157. betreurt dat de Unie nog steeds begrotingssteun aan derde landen verstrekt op basis van 
wettelijke bepalingen met een ruime werkingssfeer, waardoor het risico ontstaat dat de 
Commissie de vervulling van de algemene voorwaarden ruim interpreteert; betreurt dat 
de Rekenkamer bij de regelmatigheidscontrole “niet verder [kan] gaan dan het moment 
waarop de Commissie steun uitkeert aan het ontvangende land, aangezien deze middelen 
vervolgens met de eigen begrotingsmiddelen van dat land worden samengevoegd”22; 

158. merkt bezorgd op dat de volgende bevindingen van de Rekenkamer ten aanzien van de 
studie naar het restfoutenpercentage (RFP) bij DG NEAR:

a) de RFP-methodologie en -handleiding van DG NEAR bevatten beperkingen die 
kunnen bijdragen tot onderschatting van het restfoutenpercentage; meer bepaald 
worden bij de RFP-werkzaamheden bepaalde aspecten van 
aanbestedingsprocedures niet voldoende behandeld, zoals de redenen voor de 
afwijzing van niet-geselecteerde kandidaten en de naleving door de geselecteerde 
inschrijver van alle selectie- en gunningscriteria, en worden de procedures voor de 
oproep tot het indienen van voorstellen of de rechtvaardigingen van onderhandse 
gunningen niet volledig gecontroleerd23;

b) het subsidie[fouten]percentage voor subsidies onder rechtstreeks beheer wordt 
berekend op basis van een betrouwbaarheidsgraad van 80 %, terwijl de 
foutenpercentages normaal worden berekend aan de hand van een 
betrouwbaarheidsgraad van 95 %;

c) de methode voor de raming van het RFP van DG NEAR biedt de contractant veel 
ruimte voor interpretatie bij het ramen van individuele fouten (met name wanneer 
geen documenten worden verstrekt voor een verrichting);

d) in 2018 en 2019 werd de betrouwbaarheid van de helft van de in de steekproef 
opgenomen verrichtingen bepaald op basis van eerdere controles, maar de 
Rekenkamer herinnert eraan dat een dergelijke aanpak het restfoutenpercentage niet 
volledig meet24;

Speciaal verslag nr. 9/2019 van de Rekenkamer: EU-steun aan Marokko: tot dusver beperkte 
resultaten

159. merkt op dat de totale begrotingssteun van de Unie voor Marokko in de periode 2014-
2018 goed was voor ongeveer 0,37 % van de totale begrotingsuitgaven van het land, 

22 Blz. 211.
23 Blz. 213.
24 Blz. 214.
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waarbij de contracten 562 miljoen EUR bedroegen en de betalingen 206 miljoen EUR; 
herinnert eraan dat Marokko meer EU-ontwikkelingssteun ontvangt dan enig ander 
Noord-Afrikaans land, met uitzondering van Tunesië, en een van de voornaamste 
begunstigden van internationale ontwikkelingssteun is;   

160. herinnert eraan dat het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) het centrale 
financieringsinstrument is dat de Commissie gebruikt in haar samenwerking met 
Marokko en in de periode 2014-2020 goed is voor 1 399 miljoen EUR aan vastleggingen; 

161. merkt op dat Marokko na de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie van 
december 2015 over de Westelijke Sahara de politieke dialoog over het gehele externe 
beleid van de Unie (zoals het ontwikkelingsbeleid, het handelsbeleid en het buitenlands 
en veiligheidsbeleid) tussen december 2015 en januari 2019 had opgeschort;

162. benadrukt dat de Rekenkamer verschillende problemen heeft vastgesteld die de 
doeltreffendheid van de begrotingssteun belemmeren:

a) een suboptimale focus en suboptimaal ontwerp van de steun (d.w.z. de financiering 
had betrekking op te veel gebieden; de Commissie ontwikkelde tijdens de 
opschorting van de politieke dialoog geen duidelijke strategie voor toekomstige 
betrekkingen met Marokko; ongelijke donorcoördinatie; de programma’s voor 
begrotingssteun waren niet ontworpen om de impact te optimaliseren);

b) moeilijkheden bij de uitvoering van de steun (d.w.z. vertragingen, slechte 
resultatenbeoordeling door de Commissie);

c) de programma’s voor begrotingssteun sorteerden geen wezenlijke effecten (d.w.z. 
op het gebied van gezondheid, sociale bescherming, justitie enz. was minder dan de 
helft van de doelstellingen voor begrotingssteun gehaald);

163. verzoekt de Commissie om:

a) de begrotingssteun van de Unie in Marokko doelgerichter te maken, namelijk door 
een transparantere en beter gedocumenteerde methode toe te passen voor de 
toewijzing van bedragen aan sectorale begrotingssteunprogramma’s; 

b) het ontwerp van streefdoel- en prestatie-indicatoren te verbeteren, met name door 
meer gebruik te maken van resultaatgerichte indicatoren; 

c) de strategie voor de beleidsdialoog te verbeteren, met name om de resultaten van 
die strategie te beoordelen en een duidelijke en passende definitie van de 
doelstellingen en de verwachte resultaten van de dialoog toe te passen; 

d) de procedures voor de verificatie van de uitbetalingen te verbeteren, meer bepaald 
om passende berekeningsmethoden toe te passen en de middelen alleen uit te 
betalen wanneer er betrouwbaar bewijs is dat het doel daadwerkelijk is bereikt; 

e) de monitoringprocedures te verbeteren, bijvoorbeeld om de beoordeling van de 
sectorale strategieën te versterken en de uitvoering ervan te monitoren met behulp 
van de indicatoren van de sectorale strategieën;
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f) eindelijk de overnameovereenkomst te sluiten waarvoor de Raad de Commissie in 
2000 een onderhandelingsmandaat heeft verleend, temeer daar Marokko een van de 
grootste begunstigden van ontwikkelingssteun van de Unie is25;

Bevindingen van de Rekenkamer: DG DEVCO

164. is zeer bezorgd over de volgende bevindingen ten aanzien van de RFP-studie bij 
DG DEVCO:

a) de uitgaven die in 2019 zijn geboekt onder het achtste, negende, tiende en elfde 
EOF vertonen materiële fouten; het door de Rekenkamer geschatte 
foutenpercentage bedraagt 3,5 %;

b) 43,6 % van het geschatte foutenpercentage hield verband met niet-gedane uitgaven 
(d.w.z. vastleggingen die werden gepresenteerd als uitgaven, of onjuist berekende 
gedeclareerde uitgaven);

c) 22,1 % van het geschatte foutenpercentage hield verband met ernstig verzuim om 
de openbare-aanbestedingsregels in acht te nemen (d.w.z. een ongerechtvaardigde 
beslissing van het evaluatiecomité); 

d) 12,7 % van het geschatte foutenpercentage hield verband met niet-subsidiabele 
uitgaven (d.w.z. een aanzienlijke verhoging van het salaris van lokale medewerkers 
nadat het contract is gesloten);

e) de Commissie en haar uitvoerende partners maakten meer fouten bij verrichtingen 
die verband hielden met programmaramingen, subsidies, met IO’s gesloten 
bijdrageovereenkomsten en met samenwerkingsagentschappen van EU-lidstaten 
gesloten delegatieovereenkomsten dan bij andere steunvormen (zoals die met 
betrekking tot contracten voor werkzaamheden, leveringen en diensten); van de 
65 verrichtingen in deze categorie vertoonden er 25 (38 %) kwantificeerbare 
fouten, die 71,7 % van het geschatte foutenpercentage uitmaakten;

f) de RFP-studie van DG DEVCO vormt geen assurance-opdracht of controle, maar 
is gebaseerd op de RFP-methodologie en -handleiding van DG DEVCO;

g) het op voorafgaande controles gebaseerde controlesysteem van DG DEVCO 
vertoont tekortkomingen, zoals beperkingen in de controles van openbare 
aanbestedingprocedures, een zeer gering aantal controles ter plaatse in het land van 
projectuitvoering, de methode die DG DEVCO gebruikt om het 
restfoutenpercentage te schatten en het gedeeltelijk of volledig vertrouwen op 
eerder controlewerk;

h) de betrouwbaarheidsverklaring van de directeur-generaal in het JAV 2019 bevat 
geen punten van voorbehoud, aangezien de twee punten van voorbehoud die 
overbleven in 2018 zijn opgeheven en er geen nieuwe punten van voorbehoud zijn 
gemaakt; alvorens deze punten van voorbehoud in 2019 op te heffen, had 
DG DEVCO de reikwijdte ervan (d.w.z. het deel van de uitgaven dat onder deze 

25 Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000331/2020 over de overnameovereenkomst EU-Marokko.
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punten valt) in 2017 en 2018 aanzienlijk beperkt, waardoor geen getrouw beeld 
wordt gegeven van de risico’s voor het gehele gebied waarvoor DG DEVCO 
verantwoordelijk is;

Prestaties van het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en het Instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI)

165. herinnert eraan dat de begroting van het ENI voor het MFK 2014-2020 ongeveer 
17 miljard EUR bedraagt; In totaal had de Commissie tegen eind 2019 85 % van deze 
toewijzing vastgelegd en 42 % ervan uitgegeven;

166. herinnert eraan dat de begroting van het DCI voor het MFK 2014-2020 ongeveer 
20 miljard EUR bedraagt; In totaal had de Commissie tegen eind 2019 84 % van deze 
toewijzing vastgelegd en 40 % ervan uitgegeven; 

167. merkt op dat de Rekenkamer uit de evaluatie van de prestaties van vijf DCI-projecten en 
drie ENI-projecten heeft opgemaakt dat drie DCI-projecten te maken hadden met 
prestatieproblemen: de uitvoering van twee projecten was vertraagd en die zullen 
derhalve niet alle geplande output en resultaten realiseren binnen de gestelde termijn, 
terwijl voor één project geen streefcijfer was vastgesteld voor de meting van de prestaties; 
de ENI-projecten hadden echter niet te maken met prestatieproblemen;

168. merkt op dat de indicatoren in het prestatieverslag op hoog niveau van de Commissie 
wijzen op een algemeen positieve tendens op het gebied van armoedebestrijding, 
gendergelijkheid binnen het onderwijs, het aantal gesloten overeenkomsten met 
buurlanden en menselijke ontwikkeling; betreurt dat de indicatoren een verslechterende 
tendens laten zien op het gebied van de consolidering van de democratie, de rechtsstaat 
en politieke stabiliteit;

169. wijst erop dat deze indicatoren geen informatie omvatten over de prestaties van de 
programma’s zelf, maar eerder over de context waarin ze werkten; benadrukt dat uit de 
mix van gebruikte indicatoren niet duidelijk bleek in welke mate de programma’s hun 
verwachte outputs en resultaten realiseerden en hoe deze op hun beurt bijdroegen tot de 
verwezenlijking van de verwachte impact van de programma’s; 

Aanbevelingen

170. verzoekt de Commissie om:

a) de beperkingen van de RFP-studie bekend te maken in het jaarlijks 
activiteitenverslag 2020 en de toekomstige jaarlijkse activiteitenverslagen van 
DG NEAR;

b) de betrouwbaarheidsgraad te verhogen die DG NEAR hanteert in zijn methode voor 
de berekening van het subsidiepercentage tot hetzelfde niveau dat wordt toegepast 
voor de rest van de populatie van het restfoutenpercentage, teneinde het hogere 
risico op het gebied van subsidies onder rechtstreeks beheer tegen eind 2021 
nauwkeuriger weer te geven;

c) de controles van DG NEAR, DG DEVCO, DG ECHO, DG CLIMA en FPI te 
versterken door tegen eind 2021 terugkerende fouten in kaart te brengen en te 
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voorkomen (bijv. het ontbreken van tijdregistratiesystemen en het in rekening 
brengen van niet-subsidiabele btw aan door de EU gefinancierde projecten);

d) de voor de studie over restfoutenpercentages gebruikte methodologie en 
handleiding verder te verbeteren tegen eind 2021 om de kwesties die de 
Rekenkamer heeft vastgesteld in haar verslag aan te pakken, teneinde het in de 
studie gerapporteerde foutenpercentage betrouwbaarder te maken;

e) weer punten van voorbehoud te maken op alle terreinen met een vastgesteld hoog 
risiconiveau, ongeacht het aandeel in de totale uitgaven en de financiële impact 
daarvan;

Administratie

171. merkt op dat de betalingen voor “Administratie” in 2019 10,4 miljard EUR bedroegen en 
als volgt werden verstrekt via de instellingen van de Unie:

a) “Commissie”, tot 57,9 % van de begroting van de rubriek oftewel 6,1 miljard EUR;

b) “Europees Parlement”, tot 19,6 % van de begroting van de rubriek oftewel 
2,0 miljard EUR;

c) “EDEO”, tot 9,2 % van de begroting van de rubriek oftewel 1,0 miljard EUR;

d) “Raad”, tot 5,4 % van de begroting van de rubriek oftewel 0,6 miljard EUR;

e) “Hof van Justitie”, tot 4,0 % van de begroting van de rubriek oftewel 
0,4 miljard EUR;

f) “Rekenkamer”, tot 1,4 % van de begroting van de rubriek oftewel 0,1 miljard EUR;

g) “EESC”, tot 1,3 % van de begroting van de rubriek oftewel 0,1 miljard EUR;

h) “Overige”, tot 1,2 % van de begroting van de rubriek oftewel 0,1 miljard EUR;

172. merkt op dat de administratieve uitgaven de uitgaven voor personele middelen omvatten, 
die ongeveer 60 % van het totaal uitmaken, alsook de uitgaven voor gebouwen, uitrusting, 
energie, communicatie- en informatietechnologie, die worden beschouwd als uitgaven 
met een laag risico;

Bevindingen van PwC en de Rekenkamer

173. wijst op de resultaten van de toetsing van de verrichtingen: van de 45 onderzochte 
verrichtingen die elke instelling en elk orgaan vertegenwoordigden, vertoonden er drie 
(6,7 %) kwantificeerbare fouten, met een geschat foutenpercentage onder de 
materialiteitsdrempel;

174. merkt op dat geen specifieke kwesties zijn vastgesteld betreffende de Raad, het Hof van 
Justitie, de Europese Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het 
Europees Comité van de Regio’s, de Europese Ombudsman, de EDPS of de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO);
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175. merkt op dat de Rekenkamer op het niveau van het Europees Parlement fouten heeft 
ontdekt in één betaling aan een Europese politieke partij (niet-naleving van de 
subsidiabiliteitsregels voor uitgaven: geen aanbestedingsprocedure, geen schriftelijke 
contractuele documenten en geen bewijsstukken voor de daadwerkelijk gemaakte 
kosten);

176. merkt op dat met betrekking tot de Commissie verscheidene fouten zijn geconstateerd in 
verband met de personeelskosten en met het beheer van de gezinstoelagen door het 
Uitbetalingsbureau; 

Europees Economisch en Sociaal Comité

177. wijst erop dat het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) nog geen beleid voor 
gevoelige functies heeft ontwikkeld dat in overeenstemming is met zijn 
internecontrolenormen, en met name geen definitie heeft gegeven van gevoelige ambten 
of functies, noch een risicoanalyse heeft verricht met het oog op de goedkeuring van 
risicobeperkende controles en, uiteindelijk, een intern mobiliteitsbeleid;

178. vindt het zorgwekkend dat het EESC sinds 2014 geen alomvattende risicobeoordeling 
heeft verricht en dat slechts één directoraat de risico’s voor de verwezenlijking van zijn 
doelstellingen in kaart heeft gebracht, zonder evenwel risicobeperkende controles voor te 
stellen die deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau zouden terugbrengen;

Europese Scholen

179. stelt met voldoening vast dat de kwaliteit van de rekeningen volgens de Rekenkamer is 
verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren, maar is zeer bezorgd over het feit dat de 
Rekenkamer eveneens voor het begrotingsjaar 2019 concludeert dat zij niet kan 
bevestigen dat het financieel beheer van de scholen in 2019 in overeenstemming was met 
het financieel reglement van de Europese Scholen en het Statuut van de ambtenaren;

180. dringt er bij de Europese Scholen op aan snel gevolg te geven aan de aanbevelingen van 
de Rekenkamer betreffende boekhouding, aanbesteding en aanwerving;

181. merkt op dat er grote verschillen bestaan tussen de twee soorten Europese Scholen, zoals: 
de Europese Scholen van type I geven voorrang aan de kinderen van ambtenaren van de 
Europese instellingen, terwijl de geaccrediteerde Europese Scholen openstaan voor alle 
leerlingen, ongeacht de werkzaamheden van hun ouders;

182. stelt vast dat het kernprobleem is dat het centraal bureau van de Europese Scholen en het 
systeem van de Europese Scholen financieel afhankelijk zijn van DG Begroting en 
DG Personele middelen (hoewel dit gerechtvaardigd is met betrekking tot ambtenaren 
van de Europese instellingen die prioritaire toegang hebben tot de type I-scholen, is de 
afhankelijkheid van DG Begroting en DG Personele middelen niet gerechtvaardigd voor 
alle andere leerlingen wier gezin geen band heeft met de instellingen); 

Aanbevelingen

183. verzoekt de Commissie om:

 haar steun voor leerlingen van categorie I, d.w.z. kinderen van ambtenaren, die 
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ervoor kiezen zich in te schrijven bij een geaccrediteerde Europese School, te 
harmoniseren (momenteel ontvangen sommige gezinnen van ambtenaren, 
afhankelijk van de stad of het land waar zij wonen, geen financiering om hun 
kinderen in te schrijven bij geaccrediteerde scholen die echter wel toegang geven 
tot hetzelfde baccalaureaat);

 een oplossing te vinden voor de ongelijke financiering van leerlingen van 
categorie I die zijn ingeschreven bij de geaccrediteerde scholen; die ongelijkheid 
houdt verband met het feit dat deze scholen soms worden verruild voor Europese 
scholen van categorie I, die soms een ongelijke en ongerechtvaardigde 
concurrentiepositie hebben, afhankelijk van de scholenmarkt waarop zij actief zijn;

 in te grijpen om de belangrijke problemen op te lossen die momenteel worden 
veroorzaakt door het zogenoemde “kostenneutraliteitsbeleid” (zie document 2018-
10-D-63-en-5), dat bepaalt dat geaccrediteerde scholen niet financieel mogen 
drukken op het traditionele systeem van Europese Scholen, maar daarentegen 
moeten bijdragen aan de kosten van het bestaande systeem26;

Algemene opmerkingen

184. neemt er nota van dat de instellingen en organen bij de vaststelling in 2014 van het 
herziene Statuut van de ambtenaren hadden toegezegd het aantal ambten (ambtenaren en 
tijdelijke functionarissen) in hun personeelsformaties vóór 2018 geleidelijk met 5 % te 
verminderen ten opzichte van de situatie in 2012;

185. wijst erop dat de instellingen en organen hun personeelsformaties met 1 409 ambten 
(3 %) hadden verminderd en tegelijkertijd geleidelijk meer arbeidscontractanten hadden 
aangesteld; gedurende die periode was het aandeel arbeidscontractanten in de prognoses 
voor het totale personeelsbestand gestegen van 17 % tot 22 %;

186. onderstreept dat de toename van het aantal arbeidscontractanten aan het eind van het jaar 
aanzienlijk verschilt tussen de instellingen, organen en uitvoerende agentschappen, en dat 
dit te maken heeft met de verschillende omvang van de entiteiten en met het effect dat de 
nieuwe taken in verband met snel veranderende prioriteiten hebben op de 
personeelsbezetting, zoals:

a) extra werkzaamheden uitgevoerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (JRC) namens andere diensten van de Commissie en derden, en de 
vervanging van bursalen die voorheen in het kader van de nationale wetgeving 
waren aangesteld door een groot aantal in FG IV aangeworven wetenschappelijke 

26 Deze bepaling is in verschillende opzichten problematisch. Ten eerste zijn het centraal bureau en de Europese 
Scholen, kijkend naar de volledige begroting die de Commissie bestemt voor die scholen, een openbare dienst 
waarvoor de lidstaten, en via hen de belastingbetalers, reeds hebben betaald. Ten tweede financieren de 
geaccrediteerde scholen hun activiteiten zelf, zonder tussenkomst van de Commissie, zodat de bewering dat deze 
scholen een extra kostenpost vormen waarvoor zij zelf verantwoordelijk zouden moeten zijn, tegenstrijdig lijkt. 
Aangezien het Europees baccalaureaatsysteem kan worden opengesteld en de kinderen van Europese ambtenaren 
onderwijs kunnen krijgen tegen veel lagere kosten dan het geval is op de Europese Scholen van type I, moet de 
ontwikkeling van deze scholen worden opgenomen in de begroting van de Commissie en mogen ze in geen geval 
worden belast; dat zou een belemmering vormen voor hun ontwikkeling en voor de aanzienlijke besparingen die 
zij opleveren voor de Unie.
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en technisch ondersteunende medewerkers;

b) de uitvoering van nieuwe programma’s die door de Commissie wordt gedelegeerd 
aan de uitvoerende agentschappen en die neutraal was ten aanzien van de begroting 
en de overplaatsing van personeel van de Commissie;

c) de internalisering van ondersteunende diensten van het Europees Parlement 
(beveiligingspersoneel en chauffeurs die in FG I zijn aangesteld);

d) de nieuwe verantwoordelijkheden waar de EDEO mee is belast, met name op het 
gebied van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid en het actieplan 
tegen desinformatie (de EDEO heeft ook de fysieke en IT-beveiliging van de 
Uniedelegaties versterkt);

187. staat zeer kritisch tegenover de stijging van het aantal arbeidscontractanten in verband 
met speciale of dringende situaties, zoals de migratiecrisis;

188. is verbaasd over het hoge aantal sluitingsdagen van de Unie-instellingen waarvoor de 
ambtenaren hun jaarlijkse verlof niet hoeven in te zetten;

189. merkt op dat er voor enkele instellingen een toename van het aantal arbeidscontractanten 
in FG I was als gevolg van de omzetting van het aantal vaste en tijdelijke posten voor 
kantoor-/secretariaatsmedewerkers in posten voor arbeidscontractanten;

190. vindt het zeer problematisch dat er eind 2018 11 962 arbeidscontractanten werkten bij de 
instellingen, organen en uitvoerende agentschappen, een stijging van 37 % sinds 2012; 
merkt op dat de meesten in dienst waren van de Europese Commissie, voornamelijk in 
FG IV, de best betaalde functiegroep, en dat ook het merendeel van de 
arbeidscontractanten bij de uitvoerende agentschappen was aangesteld in FG III en FG IV 
(respectievelijk 763 en 715);

191. merkt op dat tijdens de verslagperiode de loonsom van het vaste en tijdelijke personeel 
van de instellingen, organen en uitvoerende agentschappen met 12 % is gestegen, terwijl 
de totale betalingen aan arbeidscontractanten met 59 % zijn stegen, en dat in diezelfde 
periode de totale loonsom voor vast en tijdelijk personeel en arbeidscontractanten met 
15 % is gestegen, van 4 116 miljoen EUR in 2012 tot 4 724 miljoen EUR in 2018; 

Aanbevelingen

192. verzoekt het Europees Economisch en Sociaal Comité om:

a) een beleid uit te voeren inzake de omgang met gevoelige functies, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een volledige risicobeoordeling die leidt tot de vaststelling van 
risicobeperkende controles, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang van 
het Comité en de aard van zijn werkzaamheden.


