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1. Besluit van het Europees Parlement van 29 april 2015 over het verlenen van kwijting 

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

begrotingsjaar 2013, afdeling VII – Comité van de Regio's (2014/2083(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20131, 

– gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2013 (COM(2014)0510 – C8-0152/2014)2, 

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

begrotingsjaar 2013, tezamen met de antwoorden van de instellingen3, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer4 voor het begrotingsjaar 2013 waarin de 

betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als bedoeld in artikel 287 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 314, lid 10, en de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie, 

– gezien 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, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 

Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

                                                 
1  PB L 66 van 8.3.2013. 
2  PB C 403 van 13.11.2014, blz. 1. 
3  PB C 398 van 12.11.2014, blz. 1. 
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nr. 1605/20021, en met name de artikelen 55, 99, 164, 165 en 166, 

– gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0105/2015), 

1. verleent de secretaris-generaal van het Comité van de Regio’s kwijting voor de 

uitvoering van de begroting van het Comité van de Regio’s voor het begrotingsjaar 

2013; 

2. formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 

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

Justitie van de Europese Unie, de Rekenkamer, de Europese Dienst voor extern 

optreden, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de 

Europese ombudsman en de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, en te 

zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L). 
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2. Resolutie van het Europees Parlement van 29 april 2015 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 

2013, afdeling VII – Comité van de Regio's (2014/2083(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 2013, afdeling VII – Comité 

van de Regio's, 

– gezien het Besluit van de Europese Ombudsman van 26 februari 2015 tot afsluiting van 

haar initiatiefonderzoek OI/1/2014/PMC betreffende klokkenluiders, 

– gezien de nieuwe regels inzake de bescherming van klokkenluiders, 

– gezien het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie van 7 

mei 2013, 

– gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0105/2015), 

1. stelt met tevredenheid vast dat de Rekenkamer in haar jaarverslag 2013 opmerkt dat er 

geen significante tekortkomingen zijn vastgesteld met betrekking tot de gecontroleerde 

aspecten in verband met personeelsbeheer en aanbestedingen bij het Comité van de 

Regio's (hierna "het Comité"); 

2. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer op basis van haar controlewerkzaamheden 

heeft geconcludeerd dat de betalingen als geheel over het per 31 december 2013 

afgesloten jaar met betrekking tot de administratieve en andere uitgaven van de 

instellingen en organen, geen materiële fouten vertoonden; 

3. stelt vast dat het Comité in 2013 beschikte over een goedgekeurde begroting van 87 373 

000 EUR (86 503 000 EUR in 2012), waarvan 84 800 000 EUR aan 

vastleggingskredieten, met een benuttingspercentage van 97 %; betreurt de daling van het 

bestedingspercentage in 2013 in vergelijking met 2012 (98,2 %); 

4. benadrukt echter dat de begroting van het Comité louter administratief is, waarbij het 

grootste deel gebruikt wordt voor uitgaven met betrekking tot het personeel dat voor de 

instelling werkzaam is en de rest voor gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse 

werkingskosten; neemt kennis van de uitleg van het Comité voor de daling van het 

bestedingspercentage; 

5. wijst erop dat de motivering voor de onverwachte uitspraak inzake salarisaanpassingen 

niet langer van toepassing is na het akkoord over het nieuwe Statuut van de ambtenaren 

in 2014; 

6. verwelkomt het Jaarverslag subsidiariteit 2013, dat een overzicht geeft van de activiteiten 

voor subsidiariteitstoezicht van het Comité voor het hele jaar; meent dat het verslag een 

waardevol instrument is voor het wetgevend werk van het Parlement; vraagt dat 



 

 

voldoende bekend wordt gemaakt dat dergelijke verslagen zijn opgesteld en dat ze 

worden rondgestuurd aan de medewetgevers; 

7. neemt kennis van de oprichting van een nieuwe fractie (ECR) in het Comité en van de 

beperkte financiële gevolgen van de oprichting van deze fractie in 2013; verwelkomt de 

informatie die verstrekt wordt in het jaarlijks activiteitenverslag over de politieke 

activiteiten van het Comité en wil graag doorlopend van de projecten op de hoogte 

worden gehouden en geïnformeerd worden over de gevolgen van de genomen 

maatregelen voor de begroting; 

8. neemt nota van de samenwerking tussen het Comité en de Commissie begrotingscontrole 

van het Parlement, in het bijzonder voor wat de kwijtingsprocedure betreft; 

9. stelt met tevredenheid vast dat de door de Commissie begrotingscontrole van het 

Europees Parlement geformuleerde aanbevelingen en vereisten door de begrotingsdienst 

van het Comité in een centrale databank worden opgenomen en dat de vooruitgang die 

met de tenuitvoerlegging wordt geboekt regelmatig wordt gevolgd; spreekt zijn 

voldoening uit over de oprichting van een comité in het kader van de interne audit 

bestaande uit vijf leden en een externe deskundige, dat eveneens rekening houdt met de 

aanbevelingen van de Rekenkamer en het Parlement; 

10. is ingenomen met de door het Comité ingevoerde nieuwe regeling betreffende een 

activiteitengeoriënteerde begroting die meer aangepast is aan de bijzondere 

eigenschappen van kleinere instellingen en die een vollediger overzicht kan mogelijk 

maken van de kosten en de voorziene activiteiten; verzoekt het Comité een evaluatie uit 

te voeren van de voordelen die gepaard gaan met de toepassing van de nieuwe regeling; 

11. neemt kennis van het samenwerkingsakkoord tussen het Europees Economisch en Sociaal 

Comité (EESC), het Comité en het Europees Parlement dat uiteindelijk op 5 februari 

2014 is ondertekend en dat in de eerste plaats heeft geleid tot een aanzienlijke overdracht 

van personeel van de comités naar de nieuwe Onderzoeksdienst van het Parlement 

(EPRS); hoopt dat dit akkoord op een evenwichtige manier zal worden toegepast, dat het 

de drie instellingen in gelijke mate ten goede zal komen en dat het zal bijdragen tot de 

verdere rationalisering van de middelen; vraagt de drie instellingen om aan het einde van 

het eerste jaar van de samenwerking een afzonderlijke evaluatie uit te voeren van de 

gevolgen van het akkoord op het vlak van personele middelen, uitgaven, synergieën, 

toegevoegde waarde en de inhoud; 

12. stelt vast dat de vraag naar vertalingen met 19,1 % is gedaald in vergelijking met 2012; 

merkt evenwel op dat de productiviteit van de interne vertaaldienst ook is gedaald;  

13. neemt kennis van het voornemen van het Comité om de vertaalaanvragen te 

rationaliseren en bepaalde soorten documenten te standaardiseren; steunt dit initiatief en 

verlangt volledig op de hoogte te worden gehouden van de uitvoering ervan; neemt met 

bezorgdheid nota van het feit dat een deel van de interne vertalers van het Comité is 

overgebracht naar de nieuwe Onderzoeksdienst van het Parlement (EPRS), naar 

aanleiding van het samenwerkingsakkoord; vraagt het Comité een specifieke studie uit te 

voeren naar de impact van deze bezuiniging op de kwaliteit en de efficiëntie van zijn 

vertaaldiensten; 

14. wijst erop dat er met andere instellingen overeenstemming is bereikt over een 



 

 

gezamenlijke methodologie voor de berekening en vergelijking van vertaalkosten en 

andere indicatoren; verzoekt het Comité de kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van de 

toepassing van de gezamenlijk overeengekomen methodologie; 

15. is van mening dat in deze tijden van crisis en algemene bezuinigingen de kosten van 

"away days" van het personeel van de instellingen van de Unie moeten worden verlaagd 

en dat deze dagen zoveel mogelijk op de locaties van de instellingen moeten worden 

gehouden, daar de toegevoegde waarde ervan de hoge kosten niet rechtvaardigt; 

16. stelt met voldoening vast dat het Comité informatie over niet-gebruikte 

vertolkingsdiensten heeft opgenomen in het jaarlijks activiteitenverslag 2013; vindt het 

positief dat het percentage ongebruikt gebleven vertolkingsdiensten gedaald is van 

3,23 % in 2012 naar 2,51 % in 2013; meent dat dit percentage nog kan worden verbeterd 

en vraagt dat het Comité zijn vergaderingen beter plant; 

17. stelt vast dat er nog steeds een beperkt gebruik wordt gemaakt van videoconferenties; 

constateert dat maatregelen worden genomen om daar meer gebruik van te maken; vraagt 

op de hoogte te worden gehouden van de vorderingen op dit gebied; 

18. beveelt het Comité aan te blijven werken aan de regelmatige toetsing van de 

bezuinigingen die het gevolg zijn van de uitvoering van de nieuwe overeenkomst inzake 

administratieve samenwerking met het EESC; verzoekt om uitvoerige informatie over de 

resultaten van deze samenwerking; 

19. merkt op dat de volgende tussentijdse evaluatie van deze nieuwe 

samenwerkingsovereenkomsthet geschikte moment zal zijn om de overeenkomst te 

evalueren en eventuele tekortkomingen te corrigeren; 

20. vraagt gedetailleerde informatie over de resultaten van de tussentijdse evaluatie en 

verwacht dat deze evaluatie eveneens een gezamenlijke beoordeling zal omvatten van de 

begrotingsbesparingen die het gevolg zijn van de samenwerkingsovereenkomst; 

21. wijst erop dat het nodig is de zichtbaarheid van de instelling te verbeteren door middel 

van de ontwikkeling van een passend voorlichtings- en communicatiebeleid; 

22. spreekt zijn bezorgdheid uit over het gebrek aan vrouwen op leidinggevende posten bij 

het Comité (67 % - 33 %); dringt erop aan dat wordt voorzien in een programma voor 

gelijke kansen, met name voor leidinggevende functies, om dit gebrek aan evenwicht zo 

snel mogelijk te verhelpen; 

23. vraagt het Comité, overeenkomstig de bestaande regels inzake vertrouwelijkheid en 

gegevensbescherming, in zijn jaarlijks activiteitenverslag de resultaten en gevolgen van 

gesloten OLAF-zaken op te nemen indien de instelling of personen die voor de instelling 

werken, aan een onderzoek zijn onderworpen; 

24. verlangt dat het gebouwenbeleid van het Comité bij zijn jaarlijks activiteitenverslag 

wordt gevoegd, met name omdat het belangrijk is dat de kosten van dit beleid voldoende 

transparant worden gemaakt en niet buitensporig zijn; 

25. prijst het Comité voor de consistente kwaliteit van het jaarlijkse activiteitenverslag en 

voor de verstrekking van een algemeen jaarlijks impactverslag, dat een belangrijk 

instrument is voor de beoordeling van zijn werk; stelt met tevredenheid vast dat in het 



 

 

jaarlijkse activiteitenverslag een volledige tabel is opgenomen met al het personeel dat ter 

beschikking van het Comité staat; 

26. wijst erop dat de leden van het Comité democratisch gelegitimeerde plaatselijke en 

regionale vertegenwoordigers zijn die politieke activiteiten uitoefenen; is dan ook van 

mening dat voor hen dezelfde regels moeten gelden als voor andere nationale of Europese 

politici voor wat betreft hun toegang tot de Europese Commissie en haar diensten; 

27. is verontrust over de vertraging bij de aanneming van de interne regels inzake 

klokkenluiders; roept het Comité op deze regels zonder verder uitstel toe te passen; 

28. herinnert eraan dat het Comité al sinds 2003 met dezelfde klokkenluiderszaak bezig is; 

benadrukt de aanzienlijke kosten voor de belastingbetalers in de EU en de schade voor de 

klokkenluider; verzoekt het Comité van de Regio's de conclusies van het arrest van het 

Gerecht voor ambtenarenzaken van 7 mei 2013 dringend na te leven, de vordering van de 

klager als legitiem te erkennen en de zaak eindelijk af te sluiten; 

29.  benadrukt dat het Parlement geen slechte behandeling van klokkenluiders zal toestaan, 

noch binnen de eigen instelling, noch in enige andere instelling van de Unie, en herhaalt 

volledig toegewijd te zijn aan de geest en de letter van de wetgeving inzake de 

bescherming van klokkenluiders; 


