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Kwijting 2006: algemene begroting EU, Europees Economisch en Sociaal 

Comité  

1. Besluit van het Europees Parlement van 22 april 2008 over het verlenen van kwijting 

voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2006, afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité (C6-0367/2007 

– 2007/2042(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20061, 

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het 

begrotingsjaar 2006 – Deel I (C6-0367/2007)2, 

– gezien het jaarverslag van het Europees Economisch en Sociaal Comité aan de 

kwijtingsautoriteit over de in 2006 uitgevoerde interne controles, 

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het 

begrotingsjaar 2006 en de speciale verslagen van de Rekenkamer, tezamen met de 

antwoorden van de gecontroleerde instellingen3, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en 

de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als 

bedoeld in artikel 248 van het EG-Verdrag4, 

– gelet op artikel 272, lid 10, en de artikelen 274, 275 en 276 van het EG-Verdrag, 

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende 

het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 

Gemeenschappen5, en met name de artikelen 50, 86, 145, 146 en 147, 

– gelet op artikel 71 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A6-0098/2008), 

1. verleent de secretaris-generaal van het Europees Economisch en Sociaal Comité kwijting 

voor de uitvoering van de begroting van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor 

het begrotingsjaar 2006; 

2. formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie; 
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3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 

uitmaakt, te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de 

Rekenkamer, de Europese ombudsman en de Europese toezichthouder voor 

gegevensbescherming, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie (serie L). 



2. Resolutie van het Europees Parlement van 22 april 2008 met de opmerkingen die een 

integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de 

uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006, 

afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité (C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20061, 

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het 

begrotingsjaar 2006 – Deel I (C6-0367/2007)2, 

– gezien het jaarverslag van het Europees Economisch en Sociaal Comité aan de 

kwijtingsautoriteit over de in 2006 uitgevoerde interne controles, 

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het 

begrotingsjaar 2006 en de speciale verslagen van de Rekenkamer, tezamen met de 

antwoorden van de gecontroleerde instellingen3, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en 

de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als 

bedoeld in artikel 248 van het EG-Verdrag4, 

– gelet op artikel 272, lid 10, en de artikelen 274, 275 en 276 van het EG-Verdrag, 

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende 

het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 

Gemeenschappen5, en met name de artikelen 50, 86, 145, 146 en 147, 

– gelet op artikel 71 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A6-0098/2008), 

1. merkt op dat het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in 2006 beschikte over 

vastleggingskredieten met een totale waarde van 112 389 673,52 EUR 

(2005: 106 880 105,67 EUR), en dat het bestedingspercentage op 97,01% lag; 

2. constateert dat de financiële overzichten van het EESC voor 2006 na de invoering van de 

boekhouding op transactiebasis op 1 januari 2005 een negatief economisch resultaat te zien 

geven (tekort van 2 204 729 EUR) en identieke bedragen (164 448 636 EUR) voor zowel 

activa als passiva; 

3. is verheugd over de ondertekening in december 2007 van een nieuwe overeenkomst voor 

administratieve samenwerking tussen het EESC en het Comité van de Regio's (CvdR) voor 
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de periode van 2008 tot 2014; is ervan overtuigd dat samenwerking tussen de twee 

instellingen financieel gunstig zal zijn voor de Europese belastingbetaler; 

4. is verheugd over de duidelijke toezegging van de twee Comités om te streven naar een 

harmonisatie van hun interne controlenormen op basis van goede praktijken, en van alle 

andere relevante financiële procedures in verband met de Gemeenschappelijke diensten; 

5. constateert dat de belangrijkste activiteiten (infrastructuur, IT en telecommunicatie, alsmede 

vertaling, met inbegrip van de productie van documenten) krachtens de nieuwe 

overeenkomst binnen het pakket van de Gemeenschappelijke diensten blijven, terwijl een 

beperkt aantal activiteiten zoals interne diensten, sociaal-medische dienst, bibliotheek en 

prepress worden ontkoppeld; 

6. dringt er echter op aan dat deze ontkoppeling budgettair neutraal moet zijn, en verzoekt 

beide Comités derhalve om in het kader van de tussentijdse herziening een gezamenlijke 

analyse te verrichten om na te gaan of deze verschuiving in de middelen voor beide partijen 

voordelig is geweest; verzoekt beide Comités het Parlement in kennis te stellen van 

minisamenwerkingsovereenkomsten met betrekking tot ontkoppelde diensten; 

7. verwijst naar de opmerking van de Europese Rekenkamer in paragraaf 10.19 van het 

bovengenoemde jaarverslag, dat een aantal tekortkomingen in beheer en controle met 

betrekking tot openbare aanbestedingen aan het licht heeft gebracht; constateert met 

bezorgdheid dat de contracten die werden gegund na een onderhandelingsprocedure en niet 

na een uitnodiging tot inschrijving een hoog percentage van de totale uitgaven voor het 

plaatsen van opdrachten uitmaken; toont zich echter verheugd over de informatie van de 

Gemeenschappelijke diensten dat voor de meeste diensten in verband met de gebouwen, 

waarvoor de contracten voordien na onderhandelingen werden gesloten, ofwel na 

uitnodigingen tot inschrijving nieuwe contracten zijn gesloten, ofwel openbare 

inschrijvingsprocedures lopen; 

8. verwelkomt in dit verband de oprichting binnen de Gemeenschappelijke diensten van een 

Eenheid contracten die alle operationele diensten bijstand zal verlenen op het gebied van 

openbare aanbestedingen; merkt op dat de verificatiedienst van de Gemeenschappelijke 

diensten krachtens de nieuwe overeenkomst is overgeheveld naar de eigen diensten van elk 

Comité; 

9. constateert dat, volgens de antwoorden van de Gemeenschappelijke diensten op de 

vragenlijst van de rapporteur, ingevolge de ingebruikname van het Remorqueur- en het Van 

Maerlantgebouw in 2007 momenteel 92% van de kantoorruimte van het Comité is bezet, en 

dat aan de behoeften aan kantoorruimte voor de volgende jaren is voldaan;   

 

10. constateert in verband met de renovatie van de inkomhal van het Montoyergebouw dat de 

intern controleur van het EESC in zijn verslag heeft verklaard geen elementen te zien die 

erop wijzen dat de verrekening van de boetes voor de laattijdige oplevering van de renovatie 

van de hal niet verdedigbaar was; wijst erop dat dit verslag werd doorgezonden naar OLAF 

en dat het niet heeft geleid tot stappen ten aanzien van het EESC of het CvdR; 

 

11. merkt op dat het EESC in zijn jaarlijks activiteitenverslag het aantal in 2006 uitgevoerde ex 

post controles ontoereikend vond; constateert met tevredenheid dat het EESC stappen heeft 

ondernomen om verbetering in deze situatie te brengen, onder meer door de 

personeelssterkte te stabiliseren, de interoperabiliteit van verificateurs te verbeteren, enz.;  



 

12. acht het van fundamenteel belang dat de controles die bijvoorbeeld door ordonnateurs, 

verificateurs en controleurs worden uitgevoerd, strikt genoeg zijn; onderstreept in deze 

context het belang van een toereikend aantal steekproefsgewijze controles in alle sectoren, 

in aanvulling op de controles in de weinige strategische sectoren die een hoger risico 

inhouden; 

 

13. neemt in dit verband met voldoening kennis van de persoonlijke toezegging van de 

secretaris-generaal van het EESC aan de Commissie begrotingscontrole van het Parlement, 

dat redelijke garanties en waarborgen worden geboden ten aanzien van de efficiëntie en 

regelmatigheid van ex ante en ex post controles;  

 

14. toont zich verheugd over de oprichting van een controlecommissie bestaande uit drie leden 

van het EESC, bijgestaan door een extern controleur, die verslag uitbrengt bij de president 

van het EESC en onder meer tot taak heeft de onafhankelijkheid van de Interne 

controledienst na te gaan en maatregelen die naar aanleiding van aanbevelingen in de 

controleverslagen zijn genomen, te evalueren;  

 

15. stelt met spijt vast dat de hoorzitting voor de rechtbank naar aanleiding van de Belgische 

strafzaak tegen een voormalig lid van het EESC met betrekking tot reiskosten (waarnaar 

wordt verwezen in paragraaf 4 van de resolutie van het Parlement over het verlenen van 

kwijting van 27 april 20061), vijf keer is uitgesteld, waarvan drie keer op verzoek van de 

verdediging; stelt met tevredenheid vast dat de administratieve diensten van het EESC 

schriftelijke bewijsstukken hebben voorgelegd waaruit blijkt dat het EESC dit uitstel niet 

heeft aangemoedigd; 

 

16. stelt met tevredenheid vast dat op 10 oktober 2007 een algemene herziening van de 

voorschriften voor de vergoeding van reis- en vergaderkosten van EESC-leden is 

goedgekeurd, met het doel de desbetreffende procedures te verbeteren en te 

vereenvoudigen, en tegelijkertijd transparantie en gelijke behandeling van de leden te 

verzekeren, en waarbij rekening is gehouden met recente technologische ontwikkelingen 

(zoals e-tickets, online-hotelreserveringen en videoconferentie). 
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