
PE697.360v01-00

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004172/2021
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Betreft: Follow-up met betrekking tot transparantie en financiering van de Conferentie over de 
toekomst van Europa

In haar antwoord op vraag E-002935/2021 over transparantie en financiering van de Conferentie over 
de toekomst van Europa1 verklaart de Commissie dat zij geen subsidies verstrekt in het kader van de 
conferentie. Zij bevestigt alleen dat “de door de Commissie geleide activiteiten worden uitgevoerd in 
het kader van de bestaande institutionele begroting met gebruikmaking van bestaande 
raamcontracten voor communicatiediensten”2.

Wat zijn de geraamde kosten van deze activiteiten die door de diensten van de Commissie worden 
uitgevoerd?

Hoeveel werkuren heeft de Commissie al besteed aan deze activiteiten en wat is de geraamde totale 
werklast voor de komende jaren?

De Commissie heeft ook geen antwoord gegeven op de vraag hoe de toewijding van de EU aan 
transparantie in dit geval kan worden aangetoond, met name of de Commissie zal streven naar 
volledige transparantie met betrekking tot de financiering van de conferentie, bijvoorbeeld door ervoor 
te zorgen dat financiële informatie eenvoudig toegankelijk is op de “over”-pagina van de officiële 
website van de conferentie.

Waarom heeft de Commissie deze vraag niet beantwoord en als zij transparantie ondersteunt met 
betrekking tot de financiering van de Conferentie over de toekomst van Europa, hoe zal zij dan 
zorgen voor gemakkelijke en onbelemmerde toegang tot deze informatie?

1 Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002935/2021 betreffende transparantie en financiering van de 
Conferentie over de toekomst van Europa: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-
002935_NL.html

2 Antwoord op schriftelijke vraag E‑002935/2021: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-
002935-ASW_NL.html


