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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002367/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Łukasz Kohut (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Leszek Miller (S&D), 
Manuel Pizarro (S&D), Olivier Chastel (Renew), Radka Maxová (S&D), Niklas Nienaß (Verts/ALE), 
Petar Vitanov (S&D), Andrzej Halicki (PPE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Ernest 
Urtasun (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Daniel Freund (Verts/ALE), Sylwia Spurek 
(Verts/ALE), Evelyne Gebhardt (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Lara Wolters (S&D), Vera Tax 
(S&D), Aurore Lalucq (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Maria Grapini (S&D), Klemen 
Grošelj (Renew), Alexandra Geese (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Magdalena 
Adamowicz (PPE), Marek Belka (S&D), Moritz Körner (Renew), Karen Melchior (Renew), Anna 
Júlia Donáth (Renew), Tineke Strik (Verts/ALE)

Betreft: Het waarborgen van de beschikbaarheid van EU-financiering voor eindontvangers - 
Verordening nr. 2020/2092 betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter 
bescherming van de Uniebegroting.

De verordening inzake conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat1 is op 1 januari 2021 in 
werking getreden.

Overweging 19 van de verordening luidt als volgt: “Het is essentieel dat de legitieme belangen van de 
eindontvangers en begunstigden naar behoren worden gewaarborgd wanneer maatregelen worden 
genomen in het geval van schendingen van de beginselen van de rechtsstaat. Aangezien betalingen 
in gedeeld beheer van de Commissie aan lidstaten juridisch losstaan van betalingen door nationale 
instanties aan begunstigden, mogen de passende maatregelen uit hoofde van deze verordening niet 
worden geacht afbreuk te doen aan de beschikbaarheid van financiering voor betalingen aan 
begunstigden.” In artikel 5, lid 5, van de verordening staat: “Op basis van de informatie die door 
eindontvangers of begunstigden wordt verstrekt, stelt de Commissie alles in het werk om ervoor te 
zorgen dat alle door overheidsdiensten of lidstaten verschuldigde bedragen daadwerkelijk aan 
eindontvangers of begunstigden worden betaald.”.

Welke maatregelen overweegt de Commissie te nemen om te zorgen voor de beschikbaarheid van 
EU-financiering voor eindontvangers in het geval van toepassing van de verordening?

1 Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 
betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting, PB L 433I van 
22.12.2020, blz. 1.


