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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 2005, afdeling III – Commissie
(SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC))
(SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20051,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 
2005 – Deel I (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, SEC(2006)0915 – C6-0262/2006)2,

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit betreffende de follow-up 
van de kwijtingsbesluiten voor 2004 (COM(2006)0642, COM(2006)0641), alsmede het 
werkdocument van de diensten van de Commissie bij het verslag van de Commissie aan het 
Parlement over de follow-up van de kwijtingsbesluiten voor 2004 (SEC(2006)1376, 
SEC(2006)1377),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's "Beleidsresultaten in 2005" 
(COM(2006)0124),

– gezien de mededeling van de Commissie "Synthese van de beheersresultaten van de 
Commissie in 2005" (COM(2006)0277),

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2005
uitgevoerde interne controles (COM(2006)0279),

– gezien het samenvattend verslag van de Commissie "Antwoorden van de lidstaten op het 
jaarverslag van de Rekenkamer over 2004" (COM(2006)0184),

– gezien het Groenboek van de Commissie van 3 mei 2006 over een Europees Transparantie-
initiatief,

– gezien advies nr. 2/2004 van de Rekenkamer over het model "single audit" (en een voorstel 
voor een communautair internecontrolekader)3,

– gezien de mededeling van de Commissie over een stappenplan voor een geïntegreerd 
internecontrolekader (COM(2005)0252),

– gezien het actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader 
(COM(2006)0009),

– gezien het eerste verslag over de tenuitvoerlegging van het actieplan van de Commissie voor 
een geïntegreerd internecontrolekader (SEC(2006)1009),

  
1 PB L 60 van 8.3.2005, blz. 1.
2 PB C 263 van 31.10.2006, blz. 1.
3 PB C 107 van 30.4.2004, blz. 1.
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– gezien het verslag van de commissie voor de Europese Unie van het Britse Hogerhuis, 
gepubliceerd op 13 november 2006, met de titel "Financial Management and Fraud in the 
European Union: Facts and Proposals",

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het 
begrotingsjaar 20051, alsmede haar speciale verslagen, elk vergezeld van de antwoorden van 
de gecontroleerde instellingen,

– 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-Verdrag2,

– gezien de aanbeveling van de Raad van ... (0000/0000 – C6-0000/2007),

– gelet op de artikelen 274, 275 en 276 van het EG-Verdrag en de artikelen 179 bis en 180 ter 
van het Euratom-Verdrag,

– 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 
Gemeenschappen3, inzonderheid de artikelen 145, 146 en 147,

– gezien advies nr. 4/2006 van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen over het 
ontwerp voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/20024,

– gelet op artikel 70 en bijlage V van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en de adviezen van de overige 
betrokken commissies (A6-0000/2007),

A. overwegende dat, overeenkomstig artikel 274 van het EG-Verdrag, de Commissie de 
begroting uitvoert onder eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig het beginsel van 
goed financieel beheer,

1. verleent de Commissie kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de 
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005;

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 Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, de 
Europese Investeringsbank, alsmede aan de nationale en regionale controle-instanties van de 
lidstaten, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie 
(serie L).

  
1 PB C 263 van 31.10.2006, blz. 1.
2 PB C 263 van 31.10.2006, blz. 10.
3 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 (PB L 390 

van 30.12.2006, blz. 1).
4 PB C 273 van 9.11.2006, blz. 2.
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2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen betreffende de uitvoering van de algemene begroting 
van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005, afdeling III – Commissie
(SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC))
(SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20051,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 
2005 – Deel I (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, SEC(2006)0915 – C6-0262/2006)2,

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit betreffende de follow-up 
van de kwijtingsbesluiten voor 2004 (COM(2006)0642, COM(2006)0641), alsmede het 
werkdocument van de diensten van de Commissie bij het verslag van de Commissie aan het 
Parlement over de follow-up van de kwijtingsbesluiten voor 2004 (SEC(2006)1376, 
SEC(2006)1377),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's "Beleidsresultaten in 2005" 
(COM(2006)0124),

– gezien de mededeling van de Commissie "Synthese van de beheersresultaten van de 
Commissie in 2005" (COM(2006)0277),

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2005
uitgevoerde interne controles (COM(2006)0279),

– gezien het samenvattend verslag van de Commissie "Antwoorden van de lidstaten op het 
jaarverslag van de Rekenkamer over 2004" (COM(2006)0184),

– gezien het Groenboek van de Commissie van 3 mei 2006 over een Europees Transparantie-
initiatief,

– gezien advies nr. 2/2004 van de Rekenkamer over het model "single audit" (en een voorstel 
voor een communautair internecontrolekader)3,

– gezien de mededeling van de Commissie over een stappenplan voor een geïntegreerd 
internecontrolekader (COM(2005)0252),

– gezien het actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader 
(COM(2006)0009),

– gezien het eerste verslag over de tenuitvoerlegging van het actieplan van de Commissie voor 
een geïntegreerd internecontrolekader (SEC(2006)1009),

  
1 PB L 60 van 8.3.2005, blz. 1.
2 PB C 263 van 31.10.2006, blz. 1.
3 PB C 107 van 30.4.2004, blz. 1.
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– gezien het verslag van de Commissie voor de Europese Unie van het Britse Hogerhuis, 
gepubliceerd op 13 november 2006, met de titel "Financial Management and Fraud in the 
European Union: Facts and Proposals",

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het 
begrotingsjaar 20051, alsmede haar speciale verslagen, elk vergezeld van de antwoorden van 
de gecontroleerde instellingen,

– 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-Verdrag2,

– gezien de aanbeveling van de Raad van ... (0000/0000 – C6-0000/2007),

– gelet op de artikelen 274, 275 en 276 van het EG-Verdrag en de artikelen 179 bis en 180 ter 
van het Euratom-Verdrag,

– 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 
Gemeenschappen3, inzonderheid de artikelen 145, 146 en 147,

– gezien advies nr. 4/2006 van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen over het 
ontwerp voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/20024,

– gelet op artikel 70 en bijlage V van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en de adviezen van de overige 
betrokken commissies (A6-0000/2007),

A. overwegende dat, overeenkomstig artikel 275 van het EG-Verdrag, de Commissie de 
rekeningen voorlegt,

1. keurt de afsluiting van de rekeningen betreffende de uitvoering van de algemene begroting 
van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005 goed;

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

  
1 PB C 263 van 31.10.2006, blz. 1.
2 PB C 263 van 31.10.2006, blz. 10.
3 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 (PB L 390 

van 30.12.2006, blz. 1).
4 PB C 273 van 9.11.2006, blz. 2.
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3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de daarvan een integrerend deel uitmakende opmerkingen bij het besluit over het 
verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie 
voor het begrotingsjaar 2005, afdeling III – Commissie
(SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC))
(SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20051,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 
2005 – Deel I (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, SEC(2006)0915 – C6-0262/2006)2,

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit betreffende de follow-up 
van de kwijtingsbesluiten voor 2004 (COM(2006)0642, COM(2006)0641), alsmede het 
werkdocument van de diensten van de Commissie bij het verslag van de Commissie aan het 
Parlement over de follow-up van de kwijtingsbesluiten voor 2004 (SEC(2006)1376, 
SEC(2006)1377),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's "Beleidsresultaten in 2005" 
(COM(2006)0124),

– gezien de mededeling van de Commissie "Synthese van de beheersresultaten van de 
Commissie in 2005" (COM(2006)0277),

– gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2005
uitgevoerde interne controles (COM(2006)0279),

– gezien het samenvattend verslag van de Commissie "Antwoorden van de lidstaten op het 
jaarverslag van de Rekenkamer over 2004" (COM(2006)0184),

– gezien het Groenboek van de Commissie van 3 mei 2006 over een Europees Transparantie-
initiatief,

– gezien advies nr. 2/2004 van de Rekenkamer over het model "single audit" (en een voorstel 
voor een communautair internecontrolekader)3,

– gezien de mededeling van de Commissie over een stappenplan voor een geïntegreerd 
internecontrolekader (COM(2005)0252),

– gezien het actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader 
(COM(2006)0009),

– gezien het eerste verslag over de tenuitvoerlegging van het actieplan van de Commissie voor 
een geïntegreerd internecontrolekader (SEC(2006)1009),

  
1 PB L 60 van 8.3.2005, blz. 1.
2 PB C 263 van 31.10.2006, blz. 1.
3 PB C 107 van 30.4.2004, blz. 1.
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– gezien het verslag van de Commissie voor de Europese Unie van het Britse Hogerhuis, 
gepubliceerd op 13 november 2006, met de titel "Financial Management and Fraud in the 
European Union: Facts and Proposals",

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het 
begrotingsjaar 20051, alsmede haar speciale verslagen, elk vergezeld van de antwoorden van 
de gecontroleerde instellingen,

– 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-Verdrag2,

– gezien de aanbeveling van de Raad van … (0000/0000 – C6-0000/2007),

– gelet op de artikelen 274, 275 en 276 van het EG-Verdrag en de artikelen 179 bis en 180 ter 
van het Euratom-Verdrag,

– 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 
Gemeenschappen3, inzonderheid de artikelen 145, 146 en 147,

– gezien advies nr. 4/2006 van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen over het 
ontwerp voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/20024,

– gelet op artikel 70 en bijlage V van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en de adviezen van de overige 
betrokken commissies (A6-0000/2007),

A. overwegende dat, overeenkomstig artikel 274 van het EG-Verdrag, de Commissie de 
begroting uitvoert onder eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig het beginsel van 
goed financieel beheer, in samenwerking met de lidstaten,

B. overwegende dat de meest doeltreffende manier voor de Commissie om te tonen dat zij zich 
werkelijk inzet voor transparantie en goed financieel beheer, erin bestaat alle beschikbare 
middelen en haar volledige steun te verlenen aan initiatieven die ten doel hebben de kwaliteit 
van het financieel beheer te verbeteren, teneinde een gunstige betrouwbaarheidsverklaring 
(DAS5) van de Europese Rekenkamer te bekomen,

C. overwegende dat een van de specifieke kenmerken van de tenuitvoerlegging van het beleid 
van de EU bestaat in het zogenaamde "gedeeld beheer" van de gemeenschapsbegroting door 
de Commissie en de lidstaten, die met zich brengt dat 80% van de communautaire uitgaven 
door de lidstaten wordt verricht,

  
1 PB C 263 van 31.10.2006, blz. 1.
2 PB C 263 van 31.10.2006, blz. 10.
3 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 (PB L 390 

van 30.12.2006, blz. 1).
4 PB C 273 van 9.11.2006, blz. 2.
5 Afkorting van de Franse term "Déclaration d'assurance".
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D. overwegende dat het op zich nemen van controletaken door de lidstaten met het oog op de 
productie van financiële informatie en het vereiste van een gecentraliseerde visumverlening 
met betrekking tot deze informatie zou moeten bijdragen tot een aanzienlijke verbetering van 
het beheer van de communautaire begroting en het verkrijgen van een gunstige 
betrouwbaarheidsverklaring,

E. overwegende dat het Parlement in zijn resoluties over het verlenen van kwijting voor de 
begrotingsjaren 2003 en 2004, respectievelijk van 12 april 20051 en 27 april 20062, heeft 
voorgesteld dat elke lidstaat een openbaarmakingsverklaring ex ante en een jaarlijkse 
betrouwbaarheidsverklaring ex post zou voorleggen over het gebruik dat van de financiële 
middelen van de EU is gemaakt,

F. overwegende dat het algemene, leidende principe dat het Parlement nastreeft erin bestaat te 
verzekeren dat, in overeenstemming met het bepaalde in het EG-Verdrag, zowel de 
Commissie als de lidstaten ten volle hun verantwoordelijkheid opnemen: de Commissie de 
eindverantwoordelijkheid voor het beheer van de gemeenschapsbegroting en de lidstaten de 
gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van de middelen die hun ter beschikking 
worden gesteld,

G. overwegende dat de ECOFIN-Raad in zijn conclusies van 8 november 2005 het voorstel van 
het Parlement over de nationale verklaringen heeft verworpen3,

H. overwegende dat paragraaf 44 van het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed 
financieel beheer4 van 17 mei 2006 bepaalt dat de bevoegde controle-autoriteiten van de
lidstaten een beoordeling inzake de overeenstemming van de beheers- en controlesystemen 
met de Gemeenschapsbepalingen moeten overleggen en dat de lidstaten zich ertoe verbinden 
jaarlijks op het passende nationale niveau een overzicht op te stellen van de beschikbare 
controles en verklaringen,

I. overwegende dat het beginsel van een doeltreffende interne controle een van de 
begrotingsprincipes is van het Financieel Reglement als gewijzigd bij verordening (EG,
Euratom) nr. 1995/2006, zoals de Commissie in haar bovengenoemd actieplan had
voorgesteld,

J. overwegende dat de Rekenkamer in haar jaarverslag over 2005 in verband met invoering van 
een geïntegreerde interne controle heeft onderstreept dat "een van de belangrijkste 
doelstellingen die de Commissie heeft goedgekeurd, bestaat in proportionaliteit en 
kosteneffectiviteit van de controles" (paragraaf 2.10),

K. overwegende dat in de conclusies van de bovengenoemde ECOFIN-Raad van 8 november 
2005 eveneens werd gewezen op het fundamentele belang van de invoering van een 
geïntegreerde interne controle en van duidelijkheid en vereenvoudiging van de 
desbetreffende regelgeving, en dat de Commissie hierin werd verzocht een evaluatie van de 
kosten van deze controle per uitgavencategorie te verrichten (paragraaf 5),

  
1 PB C 33 E van 9.2.2006, blz. 169.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0157.
3 Conclusies van de ECOFIN-raad van 8 november 2005,

http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/EcofinConclusions_08nov,0.pdf.
4 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
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L. overwegende dat de werkzaamheden van de Commissie begrotingscontrole in het algemeen 
en de kwijtingsprocedure in het bijzonder ten doel hebben om 1) in overeenstemming met het 
Verdrag de volledige verantwoordelijkheid van de Commissie in haar geheel en van de 
overige belangrijke actoren bij het financieel beheer van de EU vast te stellen, 2) hiertoe een 
jaarlijkse procedure te volgen die het Parlement in staat stelt rechtstreeks contact te 
onderhouden met de belangrijkste verantwoordelijken van dit beheer, en 3) het financieel 
beheer van de EU te verbeteren, rekening houdend met de resultaten van de controles van de 
Rekenkamer, en aldus een solider basis te leggen voor de besluitvorming,

M. overwegende dat het wenselijk is dat de Commissie begrotingscontrole tijdens de volgende 
begrotingsprocedure rekening houdt met de resultaten en aanbevelingen van de 
kwijtingsprocedure voor 2005,

HORIZONTALE VRAAGSTUKKEN

Betrouwbaarheidsverklaring

Betrouwbaarheid van de rekeningen

1. constateert dat de Rekenkamer van oordeel is dat de definitieve jaarrekening van de Europese 
Gemeenschappen, behoudens een aantal specifieke opmerkingen, een getrouw beeld geeft 
van de financiële situatie van de Gemeenschappen per 31 december 2005, en van de 
resultaten van de verrichtingen voor het op die dag afgesloten begrotingsjaar (Hoofdstuk 1, 
Betrouwbaarheidsverklaring, paragrafen V tot VIII);

2. looft met name de inspanningen van de diensten van de Commissie om de boekhouding van 
het begrotingsjaar vast te stellen binnen de termijnen die in het Financieel Reglement voor de 
opstelling van de jaarrekening zijn voorzien;

3. geeft evenwel uiting aan zijn bezorgdheid over de opmerkingen van de Rekenkamer ten
aanzien van fouten in de in het boekhoudsysteem geregistreerde bedragen (overschatting van 
schulden op korte termijn, fouten in het totaalbedrag van de lang- en kortlopende 
voorfinanciering en fouten in de lokale boekhoudsystemen van een aantal 
directoraten-generaal);

4. verzoekt de Commissie dringend iets te doen aan de door de Rekenkamer geconstateerde 
tekortkomingen, om te voorkomen dat zij de betrouwbaarheid van de jaarrekening voor 2006 
in het gedrang brengen;

5. toont zich verheugd dat het nieuwe artikel 61 van het Financieel Reglement, overeenkomstig 
een herhaald verzoek van het Parlement, bepaalt dat de rekenplichtige van de Commissie de 
rekeningen aftekent en bevoegd is de ontvangen informatie te controleren en voorbehoud te 
maken;

6. uit zijn tevredenheid over het feit dat de Commissie, in overeenstemming met het verzoek dat 
het Parlement in zijn resolutie over het verlenen van kwijting voor het begrotingsjaar 2004 
had geformuleerd, de gevraagde informatie over de onbekende bankrekeningen aan het 
Parlement heeft voorgelegd, en dat de situatie met betrekking tot deze bankrekeningen is 
opgehelderd;

7. betreurt dat de Rekenkamer in haar jaarverslag 2005 (paragraaf 1.49) heeft moeten 
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constateren dat de rekenplichtige zich niet volledig heeft gehouden aan de boekhoudregels 
nrs. 2 en 12 met betrekking tot de nieuwe structuur en presentatie van de balans en de 
herziene verwerking van de pensioenverplichtingen van de Gemeenschappen; verzoekt de 
Commissie de nodige maatregelen te nemen om dit te verhelpen;

8. stelt met bezorgdheid vast dat de Rekenkamer fouten heeft geconstateerd in de geboekte 
voorfinancieringen en verzoekt de Commissie deze tekortkomingen zo spoedig mogelijk weg 
te werken, zodat de rekeningen een zo getrouw mogelijk beeld geven van de financiële 
situatie van de Gemeenschappen; herinnert de Commissie aan haar toezegging om de 
begrotingsautoriteit halfjaarlijks te informeren over het beheer van de voorfinancieringen;

Wettigheid van de onderliggende verrichtingen

9. houdt rekening met de opmerking van de Rekenkamer dat op gebieden waar de Commissie 
adequate toezicht- en controlesystemen ten uitvoer heeft gelegd, over het geheel genomen 
niets op de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen was aan te 
merken (Hoofdstuk 1, Betrouwbaarheidsverklaring, paragraaf IX);

10. betreurt echter dat de Rekenkamer constateert dat de doeltreffendheid van deze toezicht- en 
controlesystemen op zeer belangrijke gebieden van het beheer van de communautaire 
uitgaven (GLB-uitgaven die niet onderworpen zijn aan het GBCS1, structurele acties, intern 
beleid, externe maatregelen, SAPARD) moet worden verbeterd, omdat er nog steeds 
aanzienlijke tekortkomingen zijn waardoor voor deze gebieden geen gunstige 
betrouwbaarheidsverklaring kan worden verleend (Hoofdstuk 1, 
Betrouwbaarheidsverklaring, paragrafen IX tot XI);

11. constateert met grote bezorgdheid dat de Rekenkamer talrijke fouten heeft vastgesteld in de 
verrichtingen bij de eindbegunstigde; wijst er anderzijds op dat de preventie, identificatie en 
correctie van fouten op het niveau van de eindbegunstigde volgens het beginsel van gedeeld 
beheer tot de taken van de lidstaten behoort;

12. neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer dat de Commissie niet doeltreffend 
genoeg toezicht houdt op de aan de lidstaten gedelegeerde controles, en verzoekt de 
Commissie deze situatie zo spoedig mogelijk recht te zetten;

13. meent dat de belangrijkste vraag die in de context van de betrouwbaarheidsverklaring moet 
worden gesteld is of de toezicht- en controlesystemen op beide niveaus, communautair en 
nationaal, behoorlijk worden toegepast, en of de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen is gewaarborgd;

14. meent dat de controle van de Rekenkamer het met deze aanpak mogelijk zal maken de 
oorzaak van de geconstateerde tekortkomingen te identificeren en ertoe bij te dragen deze te 
verhelpen, veel meer dan alleen met een constatering van de fouten in de verrichtingen het 
geval zou zijn;

15. toont zich verheugd over de herziening van de aanpak van de betrouwbaarheidsverklaring die 
de Rekenkamer sinds 2002 heeft ingevoerd, en met name over de meest recente wijziging, 
die in februari 20062 is goedgekeurd en die in het jaarverslag 2006 voor het eerst zal worden 

  
1 Geïntegreerd beheers- en controlesysteem.
2 Paragraaf 1.59 van het jaarverslag 2005 van de Rekenkamer.
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toegepast;

Nationale beheersverklaringen

16. herinnert eraan dat elk van de lidstaten overeenkomstig artikel 274 van het EG-Verdrag 
volledig verantwoordelijk is voor het financieel beheer, en de nodige maatregelen moet 
nemen om het risico op fouten in de onderliggende verrichtingen tot een minimum te 
beperken;

17. wijst erop dat het dringend noodzakelijk is om op het passende politieke niveau een nationale 
verklaring op te stellen die betrekking heeft op alle communautaire middelen in gedeeld 
beheer, zoals het Parlement in zijn resoluties over de kwijting 2003 en 2004 had voorgesteld;

18. onderstreept het belang van het actieplan voor een geïntegreerd internecontrolekader en geeft 
zijn volle steun aan het voorstel dat de Commissie in Actie 5 van het genoemde plan 
formuleert, namelijk dat "de lidstaten per beleidsterrein een nationale coördinerende 
instantie (moeten) aanwijzen" teneinde een overzicht te verstrekken van de beschikbare 
zekerheden voor communautaire maatregelen in hun lidstaat;

19. meent dat de nationale beheersverklaringen zonder enige twijfel zullen bijdragen tot een 
verbetering van de kwaliteit van de nationale toezicht- en controlesystemen en een 
belangrijke factor zullen zijn voor het verkrijgen van een gunstige 
betrouwbaarheidsverklaring;

20. herinnert eraan dat het de lidstaten zijn die lid zijn van de EU, en niet de regio's; acht het 
derhalve onaanvaardbaar dat een lidstaat de nationale verklaringen afwijst op grond van zijn 
territoriale organisatie, aangezien de communautaire middelen, ook al worden zij op 
gedecentraliseerde wijze beheerd, op nationaal niveau worden toegewezen; meent dat indien 
en lidstaat niet in staat is zijn verantwoordelijkheid op te nemen, een mogelijke stopzetting 
van de uitbetaling van de middelen moet worden overwogen;

21. herinnert aan zijn resolutie van 2 februari 2006 over verklaringen inzake nationaal beheer1, 
waarin het Parlement erkent dat dergelijke nationale verklaringen in sommige gevallen in de 
praktijk "meerdere verklaringen met nationale structurering in plaats van één enkele zullen 
moeten bevatten om rekening te houden met het federaal en gedecentraliseerd politiek bestel 
van sommige lidstaten";

22. verwelkomt met grote tevredenheid het initiatief van Nederland, waar het Parlement heeft 
ingestemd met de opstelling van een nationale verklaring inzake het beheer van de 
communautaire middelen, gebaseerd op deelverklaringen voor de verschillende 
uitgavengebieden, die in laatste instantie zal worden ondertekend door de minister van 
Financiën;

23. verwelkomt tevens met tevredenheid het besluit van het Verenigd Koninkrijk om 
maatregelen te nemen met het oog op de opstelling van een dergelijke nationale verklaring 
inzake het beheer van communautaire middelen, waarbij is voorzien dat deze verklaring door 
een terzake bevoegde hoge ambtenaar zal worden ondertekend;

24. constateert met bezorgdheid dat ondanks deze positieve initiatieven bij de meeste lidstaten 
  

1 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0043.
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nog steeds weerstand bestaat tegen de invoering van nationale verklaringen;

25. verzoekt de Commissie desondanks bij de Raad een voorstel in te dienen voor een nationale 
beheersverklaring die betrekking heeft op alle communautaire middelen in gedeeld beheer, 
en die gebaseerd is op deelverklaringen overeenkomstig de verschillende nationale structuren 
voor het beheer van de uitgaven;

26. verzoekt de Commissie al het mogelijke te doen om de lidstaten ertoe aan te zetten een debat 
over deze kwestie op gang te brengen in hun respectieve regeringen en in de ECOFIN-Raad;

27. nodigt de nationale parlementen (en met name de nationale commissies belast met de 
controle van de overheidsfinanciën en de commissies die deel uitmaken van de Conferentie 
van commissies voor communautaire en Europese aangelegenheden van de parlementen van 
de EU, COSAC) vriendelijk uit om over de opstelling van nationale beheersverklaringen van 
gedachten te wisselen;

Paragraaf 44 van het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer

28. onderstreept dat paragraaf 44 van het bovengenoemde Interinstitutioneel Akkoord 
betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (IIA) de bevoegde 
controle-autoriteiten van de lidstaten ertoe verplicht een beoordeling inzake de 
overeenstemming van de beheers- en controlesystemen met de Gemeenschapsbepalingen te 
overleggen, waarbij de lidstaten zich ertoe hebben verbonden jaarlijks op het passende 
nationale niveau een overzicht van de beschikbare controles en verklaringen op te stellen;

29. meent dat de in bovengenoemde paragraaf 44 bedoelde controle-autoriteiten van de lidstaten 
deze nieuwe verantwoordelijkheid bij het plaatselijke beheer van de middelen van de EU 
moeten opnemen, en dat deze controle op nationaal niveau de grondslag moet vormen voor 
de opstelling van de nationale beheersverklaring door de nationale autoriteiten;

30. onderstreept dat dit de enige manier is om te komen tot nationale beheersverklaringen met 
een reële meerwaarde, die – indien zij zijn opgesteld volgens de inzichten van het Parlement 
– een garantie moeten vormen voor de correcte werking van de nationale toezicht- en 
controlesystemen;

31. verzoekt de Commissie om de lidstaten te verzoeken de in paragraaf 44 van het IIA bedoelde 
informatie te verstrekken, en op basis van deze informatie een document op te stellen waarin 
voor elke lidstaat een analyse wordt verricht van de zwakke en sterke punten van de 
nationale systemen voor het beheer van de communautaire middelen en het toezicht daarop, 
alsmede van de resultaten van de verrichte controles, en dit document aan het Parlement en 
de Raad voor te leggen;

32. is van mening dat het zeer nuttig zou zijn als de ECOFIN-Raad, op basis van dat door de 
Commissie opgestelde definitieve document, een vergelijkende beoordeling zou uitvoeren en 
een debat zou voeren over de juistheid van de door de lidstaten gebruikte systemen bij de 
controle van de middelen die zij ontvangen van de communautaire begroting;

Opschorting betalingen en financiële correcties

33. wijst op de mededeling van de Commissie van 15 juni 2005 over een stappenplan voor een 
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geïntegreerd internecontrolekader waarvan punt B luidt: "Wanneer een lidstaat het risico van 
fouten niet voldoende beperkt, zal de Commissie de EU-begroting beschermen door de 
bestaande bepalingen met betrekking tot de opschorting van betalingen en financiële 
correcties strikt toe te passen";

Opschorting betalingen

34. ondersteunt de Commissie volledig bij de strikte toepassing van de wetgeving waar het de 
opschorting van de betalingen betreft en verheugt zich over reeds gestarte acties1 om de 
middelen niet te overschrijden als de Commissie niet over een absolute garantie beschikt 
over de betrouwbaarheid van de beheer- en controlesystemen van de lidstaat die de kredieten 
ontvangt;

35. is van mening dat ingeval van periodieke voorbehouden ten aanzien van 
uitgavenprogramma's in een concrete lidstaat, de opschorting van betalingen als 
pressiemiddel zal bijdragen aan een betere betrokkenheid van de lidstaten bij de correcte 
aanwending van de ontvangen communautaire middelen;

36. verzoekt de Commissie de regels te vereenvoudigen en de bestaande wetgeving op het gebied 
van opschorting van betalingen waar nodig toe te passen, en regelmatig de Raad, het 
Parlement en de Rekenkamer op de hoogte te stellen van deze opschortingen van betalingen 
en de redenen daarvoor;

Financiële correcties op de meerjarige programma's

37. is van mening dat de Commissie in het geval van gedeeld of gedecentraliseerd beheer lid 5 
van artikel 53 van het Financieel Reglement ten volle dient toe te passen, volgens hetwelk zij 
de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de begroting op zich neemt 
overeenkomstig artikel 274 van het EG-Verdrag van het Verdrag "door procedures voor de 
goedkeuring van de rekeningen of financiële correctiemechanismen toe te passen";

38. onderstreept dat wegens het meerjarige karakter van de uitgaven voor de communautaire 
programma's, de Commissie pas aan het slot van meerjarige cycli de eerder genoemde 
"procedures voor de goedkeuring van de rekeningen of financiële correctiemechanismen" 
kan toepassen die zijn bedoeld om a posteriori opgespoorde fouten te corrigeren;

39. stelt met bezorgdheid vast dat de Rekenkamer zich desalniettemin uiterst streng opstelt met 
betrekking tot de door de Commissie uitgevoerde financiële correcties die "niet kunnen 
worden beschouwd als mechanismen die de preventie en tijdige constatering en correctie van 
fouten waarborgen", onvoldoende de gebreken die zijn aangetroffen in onderliggende 
verrichtingen d.w.z. op het niveau van de eindbegunstigde, in aanmerking nemen, en "... de 
lidstaten niet aan (zetten) om te streven naar voorkoming van onregelmatigheden en 
verbetering van hun beheers- en controlesystemen" (punten 1.64 en 6.35 van het Jaarverslag 
2005 van de Rekenkamer);

  
1 Het antwoord van commissaris Hübner aan de commissie ten principale luidt:"..in 2006 zijn EOFG -middelen door 

Spanje niet uitbetaald zolang er onderzoeken liepen naar herstellende maatregelen. Andere voorbeelden zijn de 
opschortingen van EOF-betalingen in 2005 voor alle programma's in Engeland, voor programma's van 
Doelstelling 3 en sommige regionale programma's in Frankrijk en voor programma's in de Italiaanse regio's 
Calabrië en Sicilië, en in 2006 voor EQUAL in Spanje en Italië".
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40. wijst erop dat de doelstelling van de besluiten en correctiemaatregelen tijdens de 
afsluitingsprocedures1 is, die uitgaven van de communautaire financiering uit te sluiten die 
niet overeenkomstig de communautaire normen zijn uitgevoerd, en dat deze besluiten, die 
onder de bevoegdheid van de Commissie vallen, een belangrijk instrument moeten zijn voor 
de toezicht- en controlestelsels;

41. moet constateren dat de correctiemaatregelen tijdens de afsluitingsprocedures, wanneer zij 
niet rechtstreeks ten laste komen van door de eindbegunstigde uitgevoerde verrichtingen, in 
de praktijk tot gevolg hebben - zoals vastgesteld door de Rekenkamer - dat de kosten van 
illegale en onregelmatige operaties in het kader van de communautaire begroting worden 
verlegd van de eindbegunstigde die de fout heeft begaan, naar de nationale belastingbetalers 
in hun geheel (punt 1.65 van het Jaarverslag van de Rekenkamer);

42. onderstreept derhalve dat het van het allergrootste belang is dat de lidstaten adequate 
systemen invoeren ter verbetering van de preventie en opsporing van fouten op het niveau 
van de eindbegunstigde, waardoor het voor de Commissie minder noodzakelijk wordt om 
tijdens de afsluitingsprocedures correctiemaatregelen te treffen; 

43. concludeert dat de Commissie van haar kant, gezien de ernstige kritiek van de Rekenkamer, 
alle passende maatregelen moet treffen om de in de afsluitingsprocedures toegepaste 
financiële correcties te verbeteren, teneinde te komen tot een goed en evenwichtiger 
financieel beheer van de EU-middelen;

44. betreurt het evidente verschil van mening tussen de Commissie en de Rekenkamer over de 
cijfers met betrekking tot de door de Commissie in 2005 uitgevoerde financiële correcties, 
hetgeen duidelijk naar voren kwam tijdens de presentatie van het Jaarverslag van de 
Rekenkamer in de Commissie begrotingscontrole op 23 oktober 2006; deze verschillen van 
mening doen geen goed aan het goede imago dat de beheerders van de communautaire 
begroting dienen over ter brengen aan de burgers van de Europese Unie;

45. verzoekt de Commissie het Europees Parlement en de Rekenkamer een verklarende definitie 
voor te leggen van de verschillende begrippen die zijn vervat in de term "financiële 
correcties" alsmede een omschrijving van de bedragen van de in 2005 gemaakte correcties; 

46. wenst dat de Commissie in de toekomst een gedetailleerd jaarverslag voorlegt met opgave 
van het bedrag van de tijdens de afsluitingsprocedures werkelijk gemaakte financiële 
correcties;

Internecontrolesysteem van de Commissie

Actieplan voor een geïntegreerd internecontrolekader

47. verheugt zich over de aanneming door de Commissie op 17 januari 2006 van de mededeling 
van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en de Rekenkamer over een 
geïntegreerd internecontrolekader ((COM(2006)0009 en SEC(2006)0049), waarin 16 
concrete acties worden opgesomd die moeten worden uitgevoerd om ertoe bij te dragen dat 
een efficiëntere interne controle van de EU-middelen wordt gewaarborgd;

  
1 Goedkeuring van de rekeningen in de sector EOGFL-Garantie, afsluiting van de operatieve programma's van de 

Structuurfondsen en afwerking van de audits in het gedecentraliseerde beheer van de externe acties.
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48. neemt met tevredenheid kennis van het eerste halfjaarlijkse verslag over de gemaakte 
vorderingen bij de toepassing van de maatregelen van voornoemd actieplan, door de 
Commissie ingediend op 19 juli 2006 (SEC(2006)1001), in aansluiting op het verzoek dat het 
Europees Parlement deed in zijn resolutie over de kwijting voor het begrotingsjaar 2004;

49. betreurt echter dat, zoals in dit verslag wordt geconstateerd, bepaalde acties helemaal niet 
zijn uitgevoerd en dat ook een zeker voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van het 
tijdschema, met name wat betreft de acties 7, 9 en 101;  

"Value for money" - Onderzoek naar het bestaande evenwicht tussen operationele uitgaven en de 
kosten van de controlesystemen - Foutenindex of aanvaardbaar foutenrisico

50. onderstreept dat de Rekenkamer in zijn jaarverslag 2005, bij de behandeling van de invoering 
van een geïntegreerd internecontrolekader opmerkt: "een van de belangrijkste doelstellingen 
die de Commissie heeft goedgekeurd, bestaat in proportionaliteit en kosteneffectiviteit van de 
controles" (punten 2.9 en 2.10).

51. wijst er tevens op dat op de bovengenoemde ECOFIN-Raad van 8 november 2005, de 
inwerkingstelling van een geïntegreerde interne controle van fundamenteel belang werd 
geacht en werd verklaard2 dat de Raad van mening was, overeenkomstig verslag 2/2004 van 
de Rekenkamer, dat een akkoord moest worden bereikt met het Parlement over de 
aanvaardbare risico's in de onderliggende verrichtingen, daarbij rekening houdend met de 
kosten en baten van de controles bij elke communautaire beleidsvorm en met het 
dienovereenkomstige bedrag van de uitgave; 

52. wijst op actie 4 van het bovengenoemde actieplan, waarin in overeenstemming met de 
aanbevelingen van het Parlement het volgende wordt voorgesteld "Aangaan van een 
interinstitutionele dialoog over aanvaardbare risico's in de onderliggende verrichtingen";

53. wijst tevens op actie 10 waarin wordt voorgesteld "Een eerste raming en analyse van de 
kosten van controles (te) maken" omdat "een goed evenwicht tussen de kosten en de baten 
van controles moet worden gevonden" en neemt kennis van het voornemen om de resultaten 
in te dienen in het begin van 2007; constateert echter dat deze actie nog nauwelijks in gang is 
gezet;

54. is het met de Rekenkamer eens als deze betreurt3 dat de relatie tussen het aanvaardbare 
risiconiveau en de relatie kosten/baten van de controles nog niet is vastgesteld en dat 
ondanks het feit dat dit een fundamenteel onderdeel is van het geïntegreerde 
internecontrolesysteem, nog niet duidelijk is hoe een "aanvaardbaar risiconiveau" kan  
worden vastgesteld;

55. is daarom van mening dat de Commissie, met inachtneming van de beginselen van 
proportionaliteit en kostenefficiëntie (value for money) die ten grondslag liggen aan de 
controlesystemen, de relatie moet evalueren tussen, enerzijds de middelen waarover zij 

  
1 Actie 7: Bevorderen van beste werkwijzen om de kosten-batenverhouding van audits op projectniveau te 

verbeteren; Actie 9: Zorgen voor doeltreffende instrumenten voor de uitwisseling van audit- en controleresultaten 
en de single audit-aanpak bevorderen; Actie 10: Een eerste raming en analyse van de kosten van controles maken.

2 Zie de paragrafen 5 en 17 van de conclusies van de ECOFIN-Raad van 8 november 2005: 
http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/EcofinConclusions_08nov,0pdf.

3 Speciaal Verslag nr. 4/2006.
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beschikt voor elk beleidsvorm apart, en anderzijds het aandeel van deze middelen dat zij 
besteedt aan de controlesystemen per uitgave, en tenslotte, de eventuele verloren gegane 
middelen ten gevolge van de aldus opgespoorde fouten;

56. verzoekt de Commissie deze vergelijkende evaluatie, de enige basis op grond waarvan "een 
aanvaardbaar risiconiveau" kan worden vastgesteld, uit te voeren en deze aan het Parlement, 
de Raad en de Rekenkamer te overleggen en aldus te voldoen aan het verzoek van de 
ECOFIN-Raad;

57. is van mening dat de kosten/batenverhouding tussen de middelen die zijn besteed aan 
controleactiviteiten en het resultaat dat met behulp van deze controles wordt verkregen, een 
fundamenteel element moet zijn op grond waarvan de Rekenkamer haar 
betrouwbaarheidsverklaring afgeeft;

Politieke verantwoordelijkheid en beheersverantwoordelijkheid van de Commissie

58. is van mening dat de jaarlijkse activiteitenverslagen van de Europese Unie, opgesteld door de 
diensten van de Commissie, voor deze procedure zeer waardevolle informatie verstrekken, 
maar moet vaststellen dat het verontrust is over het feit dat de Rekenkamer er bij blijft dat in 
sommige van die verslagen onvoldoende bewijsmateriaal wordt geleverd om een 
betrouwbaarheidsverklaring af te geven (punten 2.15, 12.18 en 2.19 van het jaarverslag 
2005);

59. verzoekt de Commissie om in de jaarlijkse activiteitenverslagen en haar verklaringen dieper 
in te gaan op de evaluatie van de bestaande systemen, de daardoor opgespoorde gebreken en 
de financiële gevolgen daarvan;

60. verzoekt de Commissie nogmaals om haar secretaris-generaal, bij de opstelling van de 
synthese van de beheersresultaten een betrouwbaarheidsverklaring te laten afgeven waarin 
wordt verwezen naar de verklaringen van elk van de directeuren-generaal, teneinde 
uitdrukkelijk hun medewerking vast te stellen met het college van commissarissen bij de 
aanneming van dit verslag; 

Deelname van de commissarissen

61. wijst met klem op het belang van de opmerking van de intern controleur van de Commissie 
in zijn jaarverslag over de interne audits dat: "volledige betrokkenheid van de 
commissarissen bij de beoordeling van politieke risico’s een beter algemeen beheer van de 
risico's mogelijk zou maken en zodoende het plannen, het toewijzen van de nodige middelen 
en verkrijgen van beleidsresultaten ten goede zou komen"1;

62. verzoekt de Commissie vast te stellen welke acties noodzakelijk zijn om deze volledige 
betrokkenheid van de commissarissen waarom de intern controleur verzoekt, te waarborgen, 
en tegelijkertijd de relatie uiteen te zetten tussen de directeuren-generaal en de 
commissarissen, en daarover het Parlement naar behoren te informeren;

Ethische regels en normen

  
1 Jaarlijks verslag aan de kwijtingverlenende autoriteit over de in 2005 uitgevoerde interne controles(art.86.4 RF) 

COM(2006)0279, punt 2.1, blz. 4.
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63. neemt met tevredenheid kennis van bovengenoemd Europees Transparantie Initiatief van de 
Commissie, waarin wordt voorgesteld "een debat (te voeren) met de andere Europese 
instellingen over de ethische regels en normen voor verkozen of benoemde bekleders van een 
politiek ambt in de Europese instellingen"1;

64. ondersteunt dit debat en verzoekt de Commissie de thans bestaande leemte op te vullen en in 
de gedragscode van de commissarissen de belangrijkste ethische regels en normen en 
leidende beginselen op te nemen die door de commissarissen moeten worden geëerbiedigd 
bij de benoeming van hun medewerkers, in het bijzonder in hun kabinetten; 

SECTORIËLE KWESTIES

Ontvangsten

65. neemt met tevredenheid kennis van het feit dat de controle van de Rekenkamer geen 
belangrijke onregelmatigheden aan het licht heeft gebracht met betrekking tot de betalingen 
die verband houden met de eigen middelen BTW en BNI;

BTW

66. betreurt dat de Rekenkamer een toenemend aantal hangende punten van voorbehoud 
constateert in de BTW-overzichten in 2005, alsmede een gebrek aan een doeltreffend 
instrument waarmee wordt gegarandeerd dat de lidstaten adequate informatie verschaffen 
met behulp waarvan de Commissie kan beslissen over het opheffen van die voorbehouden 
(punten 4.13 t/m 4.15 van het jaarverslag);

67. verzoekt de Commissie deze kwestie te bespreken met de lidstaten in het kader van de 
periodieke bijeenkomsten van het Raadgevend comité eigen middelen en zijn bevoegde 
commissie te informeren over de maatregelen die zij voornemens is te nemen of reeds heeft 
genomen met het uiteindelijke doel deze voorbehouden op te heffen;

BNI

68. betreurt dat de Rekenkamer in zijn jaarverslag 2005 verklaart dat de Commissie nog steeds 
de nationale rekeningen die ten grondslag liggen aan de BNI-vragenlijsten te weinig 
verifieert en dat de inspecties van de Commissie in het kader van de toezicht- en 
controlesystemen beperkt blijven tot controles van stukken (punt 4.16);

69. neemt tevens kennis van het feit dat, volgens de Rekenkamer, sinds 2005 nieuwe regels 
gelden voor de diensten van financiële intermediairs met het doel te komen tot een verhoging 
van het BNI, en betreurt dat de Commissie nog geen voorstel heeft ingediend bij de Raad om 
deze wijzigingen toe te passen bij de berekening van de eigen middelen (punten 4.16 t/m 
4.21); 

70. verzoekt de Commissie ten spoedigste de door de Rekenkamer geconstateerde gebreken te 
verhelpen;

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

  
1 Inleiding, blz. 3.
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71. neemt met tevredenheid kennis van het feit dat de Rekenkamer erkent dat het geïntegreerde 
beheers- en controlesysteem (GBCS), wanneer dat correct wordt toegepast, een doeltreffend 
controlesysteem is ter beperking van het risico van fouten en onregelmatige uitgaven;

72. constateert echter met zorg dat de Rekenkamer opnieuw kritiek heeft op de thans bij de 
goedkeuring van de rekeningen van het GLB toegepaste procedures (verslagen van 
verklarende instanties en betrouwbaarheidsbeschikkingen) die volgens de Rekenkamer niet 
geschikt zijn om de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen op het niveau van de 
betalingen aan eindbegunstigden (landbouwers en operatoren) te waarborgen;

73. herhaalt nogmaals dat samenwerking van de lidstaten met de Commissie onmisbaar is om 
garanties te verschaffen met betrekking tot de verrichtingen op het niveau van de 
eindbegunstigden en roept de Commissie op om de controles achteraf te intensiveren en toe 
te zien op de terugvordering van onregelmatige betalingen; 

74. betreurt dat de Rekenkamer nog steeds problemen constateert bij de toepassing van het GBC 
in Griekenland, ondersteunt ten volle het actieplan met concrete termijnen en doelstellingen 
waarom de Griekse autoriteiten door de Commissie is verzocht teneinde de fouten te 
corrigeren, en ondersteunt tegelijkertijd het voornemen van de Commissie, kenbaar gemaakt 
aan zijn bevoegde commissie, om strikt de bestaande wetgeving toe te passen waar het de 
opschorting van de betalingen betreft, als de Griekse regering de bestaande problemen niet 
binnen de gestelde termijn oplost;

75. neemt kennis van de bestaande problemen bij de toepassing van het GBC in de door de 
Rekenkamer gecontroleerde nieuwe lidstaten, waar de systemen nog niet betrouwbaar zijn en 
verzoekt de Commissie alles te doen om deze gebreken op te heffen;

76. neemt tevens kennis van de door de Rekenkamer gesignaleerde ernstige gebreken bij de 
controles met betrekking tot de plattelandsontwikkeling, bij de uitvoerrestituties en vooral in 
de sector olijfolie in Spanje, Griekenland en Italië en verzoekt de Commissie de controles in 
deze sectoren aan te scherpen;

77. acht de financiële correcties die de Commissie heeft aangenomen voor de productiesteun aan 
de sector olijfolie, waarmee wordt beoogd de schade voor de communautaire begroting te 
beperken, passend, en steunt het door de Commissie aan de Raad gedane voorstel tot 
vereenvoudiging van dit stelsel;

Structurele maatregelen, werkgelegenheid en sociale zaken

78. juicht het in het bijzonder toe dat de lidstaten in het kader van het Europees transparantie-
initiatief en conform de nieuwe regelgeving betreffende de structuurfondsen voor de periode 
2007-20131 informatie zullen moeten verschaffen over de begunstigden van de 
communautaire kredieten, en dat de Commissie deze informatie openbaar moet maken;

79. constateert met voldoening dat de Commissie conform de bovenvermelde nieuwe 
regelgeving betreffende de structuurfondsen voor de periode 2007-2013 geen uitgaven zal 
terugbetalen zonder eerst een schriftelijke verklaring te hebben ontvangen van een 
onafhankelijk orgaan waarin het bestaan van  goed functionerende nationale beheers- en 

  
1 Verordeningen (EG) nrs. 1080, 1081, 1082, 1083, 1084 en 1085/2006, goedgekeurd in juli 2006 (PB L 210 van 

31.7.2006).
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controlesystemen wordt bevestigd1;

80. betreurt dat de Rekenkamer ook dit jaar tekortkomingen constateert in de nationale 
controlesystemen en een significant aantal fouten die afbreuk doen aan de betrouwbaarheid 
van de definitieve uitgavendeclaraties van de lidstaten2; betreurt tevens dat volgens de 
Rekenkamer de Commissie geen doeltreffend toezicht uitoefent op de aan de lidstaten 
gedelegeerde controles en verzoekt de Commissie deze tekortkoming dringend te verhelpen;

81. wijst er nogmaals op dat voor een goed beheer van de financiën en de "DAS" de voornaamste 
vraag niet zozeer de opgespoorde fouten zijn, maar veeleer het bestaan van efficiënte 
systemen van toezicht die de Commissie in staat stellen de risico's voor de communautaire 
begroting op adequate wijze te controleren en de nodige financiële correcties aan te brengen;

82. betreurt dat een beperkte groep van lidstaten nog steeds dezelfde bekende problemen heeft 
waarvoor steeds opnieuw voorbehoud moet worden gemaakt en dringt er bij de Commissie 
op aan van nabij toezicht uit te oefenen op de door de nationale autoriteiten getroffen 
maatregelen, zich ervan te vergewissen of deze maatregelen adequaat zijn en de bevoegde 
parlementaire commissie stipt op de hoogte te houden van de gemaakte vorderingen;

83. betreurt tevens dat de lidstaten volgens de Rekenkamer de verplichting de Commissie 
regelmatig informatie te verschaffen over annuleringen en in te vorderen bedragen (punt 6.36 
van het jaarverslag) niet ten volle hebben nageleefd;

84. verzoekt de Commissie alle middelen waarover ze beschikt aan te wenden om te garanderen 
dat de lidstaten deze informatieplicht correct naleven, en geen enkele betaling te verrichten 
zolang de nationale autoriteiten niet de vereiste informatie hebben verschaft;

85. constateert dat de Commissie in de periode van 2004 tot 2006 maatregelen is beginnen te 
treffen die erop gericht zijn EFRO- en ESF-betalingen aan sommige lidstaten tijdelijk op te 
schorten3, omdat er fouten waren gemaakt die aanleiding hadden gegeven tot terugkerend 
voorbehoud, en steunt deze maatregelen;

86. verzoekt de Commissie, rekening houdend met de in de punten 38 en volgende van deze 
resolutie geformuleerde opmerkingen, wanneer een lidstaat niet de nodige garanties geeft, de 
communautaire regels inzake opschorting van betalingen4 toe te passen, als 
eindverantwoordelijke voor het goede financiële beheer van de communautaire kredieten;

Intern beleid

87. betreurt dat de Rekenkamer op het gebied van het directe beheer door de Commissie dezelfde 
problemen constateert als de vorige jaren (fouten bij de terugbetaalde uitgaven, complexiteit 
van de toe te passen regels en het ontbreken van een doeltreffend systeem van sancties), en 

  
1 Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad, artikel 71 (PB L 210 van 31.7.2006).
2 Jaarverslag, punten 6.26 en 6.29.
3 Zie het schriftelijke antwoord van commissaris Hübner aan de bevoegde commissie: "... in 2006 heeft Spanje 

EFRO-betalingen opgeschort in afwachting van de resultaten van audits over corrigerende maatregelen. Andere 
voorbeelden zijn opschortingen van ESF-betalingen in 2005 voor alle programma's in Engeland, programma's van 
doelstelling 3 en sommige regionale programma's in Frankrijk, alsmede voor programma's in de regio's Calabrië 
en Sicilië in Italië, en in 2006 voor EQUAL in Spanje en Italië".

4 Zie artikel 106, lid 4 van de uitvoeringsbepalingen van het Financieel Reglement en de specifieke sectorale regels 
in de artikelen 38, lid 5 en 39, lid 2 van verordening 1260/1999 inzake de structuurfondsen.
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verzoekt de Commissie de toe te passen regels zoveel mogelijk te verduidelijken en erop toe 
te zien dat het bestaande systeem van sancties wordt toegepast telkens wanneer zulks 
noodzakelijk is, waarbij in voorkomend geval de wijzigingen moeten worden voorgesteld die 
nodig zijn om de doeltreffendheid ervan te vergroten; 

Onderzoek en ontwikkeling

88. betreurt dat de Commissie er volgens de Rekenkamer nog steeds niet in is geslaagd een 
betrouwbaar systeem van registratie van de personeelskosten op het gebied van onderzoek te 
garanderen; is van oordeel "dat het van essentieel belang is dat de subsidieovereenkomsten 
een duidelijk voorschrift bevatten inzake de onderbouwing van de werktijden van het bij de 
actie betrokken personeel" (punt 7.7 van het jaarverslag)1;

89. neemt er met bezorgdheid kennis van dat het systeem van controlecertificaten, ondanks de 
hoge kosten ervan, niet de verhoopte garanties heeft verschaft, aangezien de Rekenkamer 
fouten heeft geconstateerd in verklaringen betreffende personeelskosten en algemene 
uitgaven waarvoor controlecertificaten zijn ingediend waarin geen enkel voorbehoud wordt 
gemaakt;

90. spoort de Commissie ertoe aan de acties waarin is voorzien in bovenvermeld Actieplan voor 
een geïntegreerd internecontrolekader, met name actie 7 (Bevorderen van beste werkwijzen 
om de kosten-batenverhouding van audits op projectniveau te verbeteren), versneld ten 
uitvoer te leggen;

91. verzoekt de Commissie dringend een besluit te nemen over de veralgemening van de 
procedure van uitbetaling volgens een systeem van forfaitaire bedragen, en de bevoegde 
parlementaire commissie een compleet voorstel voor te leggen voor een verbetering van het 
communautaire onderzoeksbeleid;

92. betreurt dat er volgens de Rekenkamer nog onzekerheid blijft bestaan als gevolg van te 
algemene contractuele bepalingen en gebrek aan duidelijkheid, met name wat betreft de 
subsidiabiliteitscriteria en de onafhankelijkheid van de met de afgifte van certificaten belaste 
controleurs, en neemt er nota van dat de Commissie zich ertoe heeft verbonden2 de 
regelgeving te vereenvoudigen en het gebruik van de controlecertificaten beter af te 
stemmen;

93. neemt er tevens nota van dat de interne controleur van de Commissie (IAS) van oordeel is 
dat het gevaar bestaat dat onrechtmatige bedragen niet worden opgespoord wegens het 
ontbreken van een doeltreffend check up-systeem tijdens het proces van annulering van 
begrotingsverplichtingen, en verzoekt de Commissie dan ook terzake adequate follow-up 
maatregelen te treffen;

Externe acties

94. merkt op dat de Rekenkamer bij haar analyse van een steekproef van betalingen in de 
delegaties geen fouten ontdekt heeft, maar wel in haar steekproef van aanbestedingen en in 
die van de verrichtingen bij de uitvoerende organisaties;

  
1 Zie tevens advies nr. 1/2006 inzake het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling.
2 In haar mededeling "Synthese van de resultaten van het beheer van de Commissie 2005".
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95. is van oordeel dat de coherentie van de communautaire beleidsmaatregelen die een impact 
hebben op ontwikkelingslanden bij voorrang dient te worden gegarandeerd, en dat het 
daarom noodzakelijk is de werkverdeling bij de directoraten-generaal die de externe acties 
beheren te verduidelijken;

96. constateert met bezorgdheid dat volgens de Rekenkamer in de door EuropeAid verrichte 
risicoanalyses geen rekening is gehouden met de risico's die de uiteenlopende uitvoerende 
organisaties (NGO, internationale organisatie, overheidsinstantie, enz.) en de toegepaste 
financieringsmethoden (subsidie, begrotingssteun, trustfonds, enz.) inhouden;

97. betreurt in het bijzonder dat de controles van EuropeAid geen betrekking hebben op de 
verrichtingen op het niveau van de projectuitvoerende organisaties, en dat zij dan ook een 
beperkte bijdrage leveren aan de te verschaffen algemene zekerheid over de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen (punt 8.12 van het jaarverslag);

98. verzoekt EuropeAid een programma van controles op het niveau van de uitvoerende 
organisaties ten uitvoer te leggen en al haar inspanningen te richten op de ex post-audits voor 
de diverse NGO's waarmee zij samenwerkt;

99. constateert met bezorgdheid dat wat betreft de doeltreffendheid van de TACIS-uitgaven de 
Commissie volgens de Rekenkamer eind 2005 onmogelijk kon vaststellen welke bijdrage dit 
programma heeft geleverd aan de verbetering van de veiligheid van kerncentrales (punt 8.36 
van het jaarverslag); beschouwt deze kritiek als uiterst ernstig, omdat zij slaat op het gebrek 
aan garanties wat betreft het fundamentele en prioritaire aspect van de communautaire actie, 
namelijk de doeltreffendheid ervan (value for money);

100. neemt nota van de kritiek van de Rekenkamer op het beperkte gebruik dat van het 
gemeenschappelijke Relex-informatiesysteem (CRIS) wordt gemaakt, met als gevolg dat er 
onvoldoende of inconsistente financiële informatie voorhanden is voor een gedetailleerdere 
risicoanalyse (punt 8.8 van het jaarverslag); verzoekt de Commissie de tekortkomingen van 
het CRIS-systeem dringend te verhelpen en maximaal gebruik te maken van de 
mogelijkheden die dit instrument biedt om de controlesystemen de nodige informatie te 
verschaffen;

Pretoetredingsstrategie

101. neemt er nota van dat de door de Rekenkamer gecontroleerde SAPARD-verrichtingen 
significante fouten vertoonden en dat de Rekenkamer weliswaar verbeteringen geconstateerd 
heeft in de toezicht- en controlesystemen bij de Commissie, maar aanzienlijke gebreken 
aangetroffen heeft op nationaal niveau (punten 9.10 en 9.19);

102. beveelt de Commissie bijgevolg aan het toezicht op de nationale systemen te verbeteren en 
bijzondere aandacht te besteden aan de definitieve uitgavendeclaraties voor de programma's 
in het algemeen, en met name een strikte controle uit te oefenen op de betaalorganen van 
SAPARD;

Administratieve uitgaven

103. constateert met voldoening dat bij de controle van de Rekenkamer  geen enkele significante 
fout werd aangetroffen die van invloed was op de wettigheid van de administratieve 
uitgaven;
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Agentschappen

104. betreurt dat de Rekenkamer in haar jaarverslag andermaal tekortkomingen constateert ten 
aanzien van de werving van personeel en de procedures voor de gunning van contracten door 
de agentschappen, en dat er nog geen activiteitengeoriënteerd management is doorgevoerd;

105. neemt er nota van dat de IAS in zijn jaarlijks activiteitenverslag 2005 voorbehoud maakt, 
aangezien hij moet constateren dat hij niet over het nodige personeel beschikt om de door het 
Financieel Reglement opgelegde verplichting1 de agentschappen jaarlijks te controleren, ten 
volle na te komen;

106. is van oordeel dat het gezien het toenemende aantal regelgevende agentschappen steeds 
noodzakelijker wordt de verantwoordelijkheden van de diverse institutionele actoren van de 
Europese Gemeenschap ten aanzien van deze agentschappen te verduidelijken en te 
beschikken over duidelijke regels terzake, inclusief wat betreft de toewijzing van 
verantwoordelijkheden op het gebied van controle;

107. betreurt dat de Commissie geen vorderingen heeft kunnen maken bij de onderhandelingen 
over het in februari 2005 ingediende ontwerp van interinstitutioneel akkoord betreffende een 
kader voor Europese regelgevende agentschappen (COM(2005)0059);

108. neemt er nota van dat de agentschappen met hulp van de IAS zijn begonnen aan de 
oprichting van hun interne controlediensten, en dat de IAS deze diensten in de toekomst 
regelmatig zal controleren; is tevens van oordeel dat de IAS toezicht moet uitoefenen op de 
correcte werking van deze interne controlesystemen bij de agentschappen, en het Parlement 
op de hoogte moet houden van de resultaten van dit toezicht en de gemaakte vorderingen;

109. neemt nota van de oprichting, door verschillende agentschappen, van de 
"Gemeenschappelijke ondersteuningsdienst", teneinde de informatiesystemen voor financieel 
beheer aan te passen aan die welke door de Commissie worden gebruikt; merkt op dat de 
voor deze dienst toegewezen middelen buiten de begrotingssystemen van de agentschappen 
om worden beheerd (punt 10.27 van het jaarverslag 2005); is het er met de Rekenkamer over 
eens dat bij deze samenwerking de begrotingsbeginselen van eenheid en transparantie niet uit 
het oog mogen worden verloren, en dat de bijdragen aan de "Gemeenschappelijke 
ondersteuningsdienst" dienen te worden beheerd als in de begrotingssystemen van de 
agentschappen opgenomen bestemmingsontvangsten;

Europese scholen

110. neemt nota van het gunstige verslag van de Rekenkamer over de jaarrekeningen van de 
Europese scholen; constateert niettemin dat er in dit verslag op wordt gewezen dat het interne 
controlesysteem van de scholen het beginsel van scheiding van functies tussen de 
ordonnateurs en de boekhouders niet naleeft, en dat de functies van ordonnateur bij volmacht 
worden uitgeoefend door twee afdelingshoofden voor alle partijen en zonder financiële 
limiet2; hoopt dat het nieuwe Financieel Reglement van de Europese scholen, dat sinds 
1 januari 2007 van kracht is, de door de Rekenkamer gesignaleerde tekortkomingen zal 
verhelpen;

  
1 Artikel 185 van het Financieel Reglement.
2 Zie de punten 10 en 11 van het op 30 november 2006 bij het Parlement ingediende verslag van de Rekenkamer 

over de jaarrekeningen 2005 van de Europese scholen.
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"Berlaymont-dossier"

11. neemt nota van de opmerking die de directeur-generaal van de Dienst infrastructuur en 
logistiek in Brussel (OIB) in zijn jaarlijks activiteitenverslag maakt over het structurele tekort 
dat de kosten van onderhoud van het Berlaymont-gebouw sinds de restauratie ervan 
genereren1, waarbij hij tevens wijst op een aantal problemen op het niveau van de 
boekhouding en het beheer; is van oordeel dat het gesignaleerde probleem van het structurele 
tekort dringend dient te worden opgelost en verzoekt de Commissie adequate maatregelen te 
treffen en het Parlement daarvan op de hoogte te brengen;

CONCLUSIES INZAKE DE SPECIALE VERSLAGEN VAN DE REKENKAMER

Speciaal verslag nr. 6/2005 over het trans-Europees vervoersnet

112. wijst erop dat de nieuwe financiële vooruitzichten 2007-2013 een aanzienlijke impact zullen 
hebben op het TEN-T, aangezien het overeengekomen bedrag ongeveer 40% lager is dan het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie; het selecteren van prioritaire projecten wordt 
dan ook belangrijker dan ooit;

113. is van oordeel dat in de huidige financiële context de voorkeur moet worden gegeven aan 
grensoverschrijdende onderdelen van prioritaire projecten waarbij meer dan één lidstaat 
betrokken is;

114. verzoekt de lidstaten een benadering van "Europese toegevoegde waarde" te steunen, eerder 
dan het principe van een "billijk aandeel" te verdedigen;

115. is van oordeel dat de Commissie de samenwerking met de lidstaten nog moet verbeteren 
wanneer prioritaire projecten op nationaal en EU-niveau worden geselecteerd;

116. is in deze context uiterst bezorgd over de trage tenuitvoerlegging van prioritaire TEN-T-
projecten en spoort de Commissie en de lidstaten er dringend toe aan de coördinatie van de 
financiering van EU-vervoersinfrastructuur in het kader van jaarlijkse en meerjarige 
programma's te verbeteren;

117. verzoekt de Commissie te blijven streven naar de vaststelling van duidelijke 
wetgevingskaders en -procedures, een rigoureuze controle op en een grondige evaluatie van 
projecten en programma's te garanderen, en een uitgebreide lijst van duidelijke criteria op te 
stellen die het mogelijk maken op transparante wijze prioriteiten te bepalen;

118. verzoekt de Commissie de procedures voor de benoeming van de coördinatoren te 
verduidelijken, te voorzien in een regelgevend kader voor de inhoud van hun verslagen en 
het eerste verslag van de "Europese coördinatoren" toe te zenden zodra het beschikbaar is;

119. verzoekt de Commissie dringend een duidelijke en transparante verdeling van de 
institutionele verantwoordelijkheden vast te stellen en een kader te bepalen voor de 
coördinatie van activiteiten tussen DG REGIO en DG TREN, teneinde dubbele financiering 
van dezelfde projecten te voorkomen; 

120. neemt er nota van dat de Rekenkamer de eerste kosten-batenanalyse voor de oprichting van 

  
1 Punt 2.2.1.2. van het jaarlijks activiteitenverslag van de OIB, "Risk management", blz. 23.
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een uitvoerend agentschap als te oppervlakkig van de hand heeft gewezen; verzoekt de 
Rekenkamer de tweede analyse, die eind juli 2005 is afgerond, tijdig te evalueren met het 
oog op het initiatiefverslag van de bevoegde parlementaire commissie;

121. neemt er nota van dat de Commissie ervan overtuigd blijft dat een uitvoerend agentschap het 
adequate instrument is voor het beheer van het TEN-T-programma; is evenwel van oordeel 
dat het organisatieschema van DG TREN een betere weerspiegeling kan vormen van het feit 
dat 54% van zijn begroting betrekking heeft op TEN-T (terwijl slechts 5% van zijn personeel 
op dit gebied werkzaam is); deelt derhalve de mening van de Rekenkamer dat TEN-T al 
doeltreffender kan worden beheerd met een betere lastenverdeling en de aanwending van 
externe expertise op contractuele basis;

122. is van oordeel dat de Commissie dient te overwegen voor te stellen de communautaire 
bijdrage aan de TEN-T-begroting voor grensoverschrijdende projecten te verhogen; 
verwelkomt wat dat betreft de samenwerkingsovereenkomst met de Europese 
Investeringsbank;

Speciaal verslag nr. 1/2006 over de bijdrage van het Europees Sociaal Fonds tot de strijd tegen 
voortijdig schoolverlaten

123. hecht groot belang aan een doelmatige en verantwoorde aanwending van de begroting van de 
Europese Unie en de toepassing van het beginsel dat een initiatief dat te weinig natrekbaar is 
niet met openbare middelen gefinancierd mag worden, en betreurt dan ook dat er geen 
duidelijke correlatie is vastgesteld tussen een beperking van het voortijdig schoolverlaten en 
de EU-financiering;

124. erkent dat de Commissie over een degelijk begeleidings- en controlemechanisme beschikt 
om de beginselen van gezond financieel beheer in acht te doen nemen, maar beklemtoont dat 
het verbeterd moet worden volgens de lijnen die de Commissie zelf aangeeft; vraagt de 
Commissie dan ook verbeteringsvoorstellen in te dienen;

125. spoort de Commissie ertoe aan samen te werken met de lidstaten en hun nationale statistische 
diensten om de draagwijdte van het voortijdig schoolverlaten nauwkeurig te bepalen en af te 
bakenen, en uitwisseling van informatie en beste methoden tussen alle terzake bevoegde 
plaatselijke en nationale organisaties aan te moedigen;

126. wenst dat de 27 lidstaten overeenstemming bereiken over meetnormen en definities ten 
aanzien van het probleem van het voortijdig schoolverlaten, om zeker te zijn dat de nationale 
gegevens vergelijkbaar zijn en de kwaliteit bereiken die nodig is om vast te stellen of de 
prioriteiten van de strategie van Lissabon in dit beleidsonderdeel wel degelijk verwezenlijkt 
worden;

127. vraagt de Commissie met aandrang zo spoedig mogelijk voor een grondige evaluatie van de 
situatie in de nieuwe lidstaten te zorgen, vroeg genoeg om corrigerende maatregelen te 
kunnen treffen waar zulks nodig is; verzoekt tevens de Rekenkamer parallel daarmee in de 
nieuwe lidstaten dezelfde doorlichting van het effect van de voor de bestrijding van 
voortijdig schoolverlaten bestemde middelen uit te voeren als voor de EU-15;

Speciaal verslag nr. 2/2006 over de prestaties van uit TACIS gefinancierde projecten in de 
Russische Federatie
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128. onderstreept dat ondanks positieve resultaten op diverse gebieden de algemene repercussies 
van het TACIS-programma niet altijd zo doeltreffend en duurzaam zijn geweest als gehoopt;

129. verzoekt de Commissie de Russische regering te betrekken bij een versterkte samenwerking, 
teneinde de nationale behoeften en de weg die het land moet inslaan zorgvuldig te bepalen, 
en zich ervoor in te spannen de prioriteiten en doelstellingen die via de ten uitvoer gelegde 
acties moeten worden verwezenlijkt, te identificeren en te omschrijven;

130. spoort de Commissie ertoe aan haar beleid van vaststelling van prioriteiten te concentreren 
op een beperkt aantal sectoren en programma's en het toepassingsgebied ervan te wijzigen, 
waarbij moet worden overgegaan van een projectgerichte naar een programmagerichte 
strategie, daar de projectgerichte strategie te vaak heeft geleid tot beperkte samenwerking, 
betrokkenheid en flexibiliteit, en tot de tenuitvoerlegging van afzonderlijke projecten 
waarmee de in de huidige samenwerkingsovereenkomst geformuleerde ruimere 
doelstellingen op langere termijn niet kunnen worden verwezenlijkt; 

131. verzoekt de Commissie een voorstel voor een rechtsgrondslag uit te werken teneinde TACIS-
kredieten te kunnen gebruiken voor medefinanciering met de Russische Federatie, rekening 
houdend met het grote belang van de financiële betrokkenheid van regionale en plaatselijke 
actoren en sociale partners, en van een grotere deelneming van de particuliere sector; 

132. verzoekt de Commissie te zorgen voor een frequente evaluatie van de projecten, ook na 
voltooiing ervan, teneinde de door de ervaringen uit het verleden verschafte feedback te 
verbeteren, en tevens te garanderen dat duidelijke informatie wordt verschaft over lopende 
projecten en de diverse programma's, zodat de toegang van het publiek tot informatie wordt 
vergemakkelijkt en de openheid en transparantie ten aanzien van het gebruik van kredieten 
en de besluitvorming wordt vergroot;

Speciaal verslag nr. 3/2006 over de humanitaire hulp van de Europese Commissie naar 
aanleiding van de tsunami 

133. neemt met instemming kennis van de over het geheel genomen positieve beoordeling van de 
Rekenkamer van de respons van DG ECHO op de tsunami wat de humanitaire hulp betreft;

134. dringt er bij de Commissie op aan de primaire rol van DG ECHO bij de voorziening in 
humanitaire behoeften te bevestigen en zo spoedig mogelijk de rol van DG Milieu te 
verduidelijken;

135. verzoekt de Commissie de rol van DG ECHO te versterken en door te gaan met de 
verbetering van de coördinatie en responscapaciteit ervan, teneinde te kunnen reageren op de 
noden van slachtoffers van toekomstige humanitaire rampen, en de nodige aandacht te 
schenken aan het verbinden van de humanitaire hulp op korte termijn met het herstel en de 
wederopbouw op langere termijn; constateert dat op dit moment deze twee fasen onder 
verschillende DG's, procedures en mandaten vallen;

136. dringt aan op gezond financieel beheer en is van mening dat verstrekking van gedetailleerde 
financiële informatie noodzakelijk is om een effectief toezicht op de uitvoering van projecten 
mogelijk te maken;

137. onderstreept de aanbeveling van de Rekenkamer dat DG ECHO zijn toezichtsysteem dient te 
versterken;



PR\645713NL.doc 27/32 PE 382.516v01-00

NL

138. begrijpt dat een stijging van de prijzen van goederen en arbeid in uitzonderlijke situaties 
onvermijdelijk kan zijn; verzoekt de Commissie evenwel zich te bezinnen op maatregelen om 
de kosten zoveel mogelijk te beheersen en onder controle te houden;

139. spreekt zijn bezorgdheid uit over de promotieactiviteiten van bepaalde merken en de 
concurrentie tussen donoren om zoveel mogelijk in beeld te komen, ervan profiterend dat 
humanitaire rampen veel media-aandacht krijgen, aangezien deze praktijken een negatief 
effect hebben op de coördinatie van de humanitaire hulp en het beeld dat de slachtoffers van 
dergelijke rampen van de hulpverlening krijgen;

140. verzoekt de Commissie duidelijk te definiëren wat een NGO is;

Speciaal verslag nr. 4/2006 over Phare-investeringsprojecten in Bulgarije en Roemenië

141. betreurt dat de noodzaak van een aantal van de door het Phare-programma gefinancierde 
projecten niet van tevoren was aangetoond;

142. verzoekt de Commissie met aandrang de Bulgaarse en Roemeense autoriteiten te betrekken 
bij wederzijdse samenwerking, teneinde de behoeften en capaciteiten van beide landen 
preciezer af te bakenen, en zich in te spannen om de prioriteiten en doelstellingen te 
identificeren en te omschrijven;

143. verzoekt de Commissie bijzondere aandacht te besteden aan het creëren, in Roemenië en 
Bulgarije, van administratieve structuren en informatiesystemen die het beheer van Europese 
kredieten mogelijk maken, en toezicht te houden op de reorganisatie van de met het 
investeren van deze kredieten belaste overheidsdiensten;

144. verzoekt de Commissie duidelijke informatie te verschaffen over de lopende projecten en 
programma's en de algemene capaciteiten van de Roemeense en Bulgaarse overheidsdiensten 
wat betreft beheer en autonome administratieve controle, en te zorgen voor meer openheid en 
transparantie bij de aanwending van kredieten en de desbetreffende besluitvorming;

145. vraagt de Commissie te zorgen voor een onafhankelijk advies inzake de betrouwbaarheid van 
de Roemeense en Bulgaarse overheidsdiensten ten aanzien van een goed en gezond 
financieel beheer van de communautaire middelen;

Speciaal verslag nr. 6/2006 over de milieuaspecten van de ontwikkelingssamenwerking van de 
Commissie

146. verzoekt de Commissie dringend voor haar ontwikkelingssamenwerking een complete 
milieustrategie uit te stippelen, op basis van het nieuwe, in december 2005 goedgekeurde 
ontwikkelingsbeleid;

147. meent dat een dergelijke strategie het belang moet onderkennen van mainstreaming van 
milieuaspecten in alle ontwikkelingsprogramma's en -projecten, en dat het milieu een 
uitgavenprioriteit moet zijn;

148. meent dat opleiding op het gebied van milieumainstreaming verplicht moet zijn voor alle 
ambtenaren op sleutelposities; dringt er bij de Commissie op aan de handleiding over 
mainstreaming van milieuaspecten zo spoedig mogelijk te voltooien;
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149. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat zij over voldoende milieudeskundigen 
binnenshuis beschikt en dat duidelijke procedures voor mainstreaming van milieuaspecten 
worden vastgesteld en toegepast;

150. verzoekt de Commissie meer gebruik te maken van de erkende deskundigheid van nationale 
overheidsinstanties die nationale ontwikkelingsprogramma's beheren, en meer een beroep te 
doen op particuliere bedrijven die een aangetoonde ervaring hebben als partners van deze 
nationale instanties bij het beheer van milieuprojecten;

151. beklemtoont dat de projecten gepland moeten worden op basis van uitvoerige specificaties en 
met duidelijk omschreven doelstellingen, en dat externe experts moeten worden 
aangetrokken om te beoordelen in hoeverre elk project is geslaagd en om mislukkingen en 
tekortkomingen duidelijk vast te stellen;

Speciaal verslag nr. 7/2006 over investeringen voor plattelandsontwikkeling: verhelpen deze 
daadwerkelijk de problemen van plattelandsgebieden?

152. verwelkomt de publicatie van dit verslag en verzoekt de Commissie met aandrang rekening 
te houden met de in het verslag geconstateerde tekortkomingen die niet verholpen zijn met de 
nieuwe verordening inzake plattelandsontwikkeling (of de gedetailleerde uitvoeringsregels 
ervan), met name bij de goedkeuring van nationale programma's;

153. verzoekt de Commissie inzonderheid duidelijker strategieën uit te stippelen voor specifieke 
doelstellingen en in nauwe samenwerking met de lidstaten te streven naar een betere 
omschrijving van de doelstellingen, begunstigden en gebieden, en een betere selectie van de 
adequaatste projecten, en deze aspecten te integreren in de programmeringsdocumenten voor 
de periode 2007-2013;

154. is van mening dat het tijdschema voor de goedkeuring van nationale programma's door de 
Commissie iets verruimd moet worden om een diepgaande analyse mogelijk te maken, 
aangezien de kwaliteit van de nationale programma's grotendeels zal bepalen of de 
toewijzing van middelen aan de gebieden met de grootste behoeften duidelijk 
gerechtvaardigd is en of de doeltreffendheid van de investeringsmaatregelen in de toekomst 
beter kan worden geëvalueerd;

155. herhaalt dat het groot belang hecht aan een doelmatige en verantwoorde inzet van de 
communautaire middelen en de toepassing van het beginsel dat een initiatief dat onvoldoende 
verifieerbaar is niet met publieke middelen mag worden gefinancierd; acht het in die zin 
essentieel dat er in de nationale programma's duidelijke doelstellingen en strategieën worden 
bepaald;

156. is van oordeel dat de structurele en landbouwdoelstellingen van de investeringsmaatregelen 
moeten worden verwezenlijkt via een benadering waarbij de sectorale (voor de landbouw) en 
de geografische (voor de economische en sociale cohesie) aspecten op evenwichtige wijze 
met elkaar worden gecombineerd;

157. is van oordeel dat de tweede pijler van het GLB een onontbeerlijk instrument is voor de 
verdere ontwikkeling van plattelandsgebieden in de EU en verzoekt daarom de Commissie 
de lidstaten ertoe aan te sporen de factoren die bepalend zijn voor het succes van 
investeringsprojecten te analyseren en de goede praktijken te verspreiden;
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158. spoort de Commissie ertoe aan in nauwe samenwerking met de lidstaten de toezicht- en 
evaluatiesystemen te verbeteren, bijvoorbeeld door relevante kwalitatieve indicatoren te 
ontwikkelen op grond waarvan de lidstaten en de Commissie zelf kunnen bepalen of de 
maatregelen doeltreffend zijn geweest en welke doelstellingen verwezenlijkt zijn;

Speciaal verslag nr. 8/2006 "Succesvolle oogst? De doeltreffendheid van de EU-steun voor 
operationele programma's van groente- en fruittelers"

159. bevestigt zijn toezeggingen ten aanzien van het verlenen van communautaire steun aan de 
groente- en fruitsector in de Europese Unie, die noodzakelijk is om de duurzaamheid en het 
concurrentievermogen van deze sector te verbeteren;

160. spreekt zijn steun uit voor het afschaffen van interventionistische maatregelen, zoals het uit 
de markt nemen van overschotten of steun voor verwerkte producten, omdat het die als 
contraproductief beschouwt ten aanzien van de voor de groente- en fruitsector bepaalde 
doelstellingen;

161. is van oordeel dat steunregelingen voor operationele programma's ten behoeve van 
verenigingen van groente- en fruitproducenten een instrument zijn dat aanzienlijk meer
vooruitzichten biedt dan interventionistische maatregelen;

162. uit zijn voldoening over de aankondiging dat er in 2009 een evaluatiestudie zal worden 
gepubliceerd en verzoekt de Commissie te voorzien in een mechanisme voor een adequate 
follow-up en controle voor de groente- en fruitsector, teneinde te garanderen dat de 
beginselen van een goed financieel beheer worden nageleefd;

163. verwelkomt de verklaring van de Commissie dat zij haar capaciteit op het gebied van het 
verzamelen van gegevens en het ontwikkelen van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren 
zal verbeteren, teneinde de efficiency en de doelmatigheid te  bepalen; is van oordeel dat 
deze indicatoren betrekking moeten hebben op een groter aantal voordelen van de 
programma's, waarop controle zal moeten worden uitgeoefend op een hoger 
aggregatieniveau; stelt tevens voor dat de Commissie zo spoedig mogelijk de pertinentie en 
de juistheid van de bestaande indicatoren en statistieken heronderzoekt;

164. is het er met de Rekenkamer over eens dat het huidige systeem een diepgaande herziening 
vereist om de efficiency en de doelmatigheid ervan te verbeteren; verzoekt daarom de 
Commissie en de lidstaten de efficiency en de doelmatigheid van het systeem van 
operationele programma's ten behoeve van producenten nauwgezet te controleren en ze te 
vergroten, en de succesfactoren van de beste resultaten te onderzoeken, om daaruit conclusies 
te trekken voor een betere tenuitvoerlegging op het niveau van de lidstaten, in het bijzonder 
in de armere regio's;

165. steunt de aanbeveling van de Rekenkamer de subsidiabiliteitscriteria te verduidelijken en te 
vereenvoudigen, teneinde de transparantie te vergroten en de uit de betalingsregelingen 
voortvloeiende administratieve kosten te verlagen;

166. verzoekt de Commissie de toepassing van de regeling in de nieuwe lidstaten nauwgezet te 
volgen en te controleren;

Speciaal verslag nr. 9/2006 over de uitgaven van de Commissie, het Parlement en de Raad voor 
vertaling



PE 382.516v01-00 30/32 PR\645713NL.doc

NL

167. onderstreept dat de totale kosten van alle taalkundige diensten van de EU-instellingen -
vertaling en vertolking samen - circa 1% van de totale EU-begroting bedragen; 

168. verwondert zich erover dat de instellingen tot nu toe noch hun totale kosten voor vertaling1, 
noch de kostprijs per bladzijde hebben berekend; merkt op dat in 2005 bij de Commissie 
1.324.000 bladzijden zijn vertaald (1.450 vertalers), bij het Parlement 1.080.000 bladzijden 
(550 vertalers) en bij de Raad 475.000 bladzijden (660 vertalers); wijst er tevens op dat de 
Rekenkamer de totale kosten voor vertaling voor 2003 op 414,2 miljoen euro heeft geraamd: 
214,8 miljoen bij de Commissie, 99 miljoen bij het Parlement en 100,4 miljoen bij de Raad; 
voor datzelfde jaar bedroeg de gemiddelde kostprijs per bladzijde 166,37 euro: 150, 2 euro 
bij de Commissie, 149,7 euro bij het Parlement en 251, 8 euro bij de Raad;

169. is van oordeel dat de instellingen adequate maatregelen moeten treffen om de productiviteit 
van de vertaaldiensten van de EU in vergelijking met die van de particuliere sector te 
verbeteren;

170. is van oordeel dat moet worden uitgezocht waarom het Parlement gemiddeld 12% hogere 
prijzen betaalt aan freelance-vertalers dan de Commissie;

171. juicht het toe dat de Commissie en de Raad erin geslaagd zijn de toename van het volume 
aan vertalingen na de uitbreiding van de EU-10, en dus ook de kostenstijging, te beperken;

172. acht het noodzakelijk dat de drie instellingen de kosten voor vertaling bepalen op jaarbasis, 
aan de hand van dezelfde criteria en berekeningsmethoden; is van oordeel dat de verkregen 
gegevens niet alleen moeten worden gebruikt voor begrotingsdoeleinden, maar ook om de 
gebruikers bewust te maken van de veroorzaakte kosten;

173. spreekt zijn waardering uit over de snelheid waarmee de Commissie de procedure van 
goedkeuring en selectie van vertalingsaanvragen voor 2006 heeft toegepast; juicht het tevens 
toe dat de Raad in 2003 een lijst opgesteld heeft van essentiële documenten en de vertaling 
van andere teksten heeft beperkt;

174. pleit ervoor dat de lengte van de documenten en de samenvattingen nog meer wordt beperkt;

175. vraagt zich in verband met de artikelen 8 en 9 van de Gedragscode voor meertaligheid van 19 
april 2004 af of het Parlement niet meer gebruik kan maken van "proceduretalen"; verzoekt 
de secretaris-generaal de Commissie begrotingscontrole daarover verslag uit te brengen in 
het kader van de procedure van goedkeuring van het beheer voor 2006;

176. spoort de parlementaire commissies en delegaties ertoe aan alleen teksten te leveren in de 
talen van de leden van de commissie en hun plaatsvervangers: is van oordeel dat op verzoek 
aanvullende talenversies kunnen worden verschaft;

177. is in het algemeen van oordeel dat de instellingen de nodige maatregelen moeten treffen om 
een hoog niveau van kwaliteit van de vertalingen te garanderen, en dat de Raad, het 
Parlement en de Commissie de Rekenkamer en de Commissie begrotingscontrole tijdig, i.e. 
met het oog op de procedure van goedkeuring van het beheer voor 2006, op de hoogte 
moeten brengen van de maatregelen die worden getroffen om de kwaliteit van de vertalingen 

  
1 Volgens de Rekenkamer omvatten de totale kosten de kosten voor vertaling, secretariaat, beheer, ondersteunende 

diensten, planning, gebouwen, informatica en beheer van menselijke hulpmiddelen (i.e. opleiding).
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te controleren en te verbeteren;

178. is van oordeel dat de instellingen de informatie waarover de administratie beschikt om het 
vertaalproces te controleren, moeten verbeteren, rekening houdend met de door de 
Rekenkamer voorgestelde prestatie-indicatoren1;

179. is van oordeel dat de Raad, het Parlement en de Commissie op doeltreffende wijze gebruik 
moeten maken van interne en externe hulpmiddelen zoals databanken, computerondersteunde 
vertaling, telewerken en externe vertalingen;

180. is van oordeel dat voordat vertalingen worden uitbesteed elke instelling moet informeren naar 
de onderbenutte vertaalcapaciteiten bij de andere twee instellingen;

Speciaal verslag nr. 10/2006 over de evaluaties achteraf van de programma's voor de 
doelstellingen 1 en 3 1994-1999 (Structuurfondsen)

181. verzoekt de Commissie aan te tonen in hoeverre de methodologie voor de evaluatie vooraf, 
tussentijds en achteraf geconsolideerd is, teneinde zoveel mogelijk logische fouten te 
vermijden, zoals die zijn vastgesteld in het speciaal verlag van de Rekenkamer over de 
evaluatie achteraf voor de periode 2000-2006;

182. stelt voor de samenwerking tussen DG REGIO en DG EMPL te verruimen wat de 
gemeenschappelijke aspecten van de evaluatiemethoden betreft;

183. stelt vast dat de methodologie ten aanzien van het huidige gebruik van het HERMIN-model 
grote problemen oplevert; uit zijn bezorgdheid over het feit dat de huidige methodologie het 
niet mogelijk maakt voldoende rekening te houden met het belang van de dienstensector, 
bijvoorbeeld het toerisme, voor bepaalde economieën; vreest dat zich ernstige problemen 
zullen voordoen bij de evaluatie van de structuurfondsen in de landen die in 2004 tot de 
Europese Unie zijn toegetreden, gezien de specifieke omstandigheden van hun jonge 
markteconomieën; verzoekt de Commissie, alvorens te beginnen aan de evaluatie van de 
periode 2000-2006, aan te tonen in hoeverre zij de methodologie heeft gewijzigd om met 
deze kritiek rekening te houden;

184. vraagt tevens dat de methodologie verder wordt aangevuld, teneinde de micro-economische 
effecten te meten; is van oordeel dat particuliere investeringen belangrijk zijn voor de impact 
van de structuurfondsen op lange termijn en voor het creëren van werkgelegenheid; eist dat 
zij in de evaluatie achteraf voor de periode 2000-2006 in aanmerking worden genomen;

185. vraagt dat met het oog op een coherente benadering van de evaluatie van de structuurfondsen 
in het algemeen de conclusies van het speciaal verslag van de Rekenkamer in aanmerking 
worden genomen bij de toekomstige evaluaties vooraf, tussentijds en achteraf voor de 
programmeringsperioden 2000-2006, 2007-2013 en daarna;

186. steunt het idee dat de evaluatie van de structuurfondsen moet worden gezien als een continu 
proces dat voortdurend wordt gevoed door de conclusies van de verschillende evaluaties 
vooraf, tussentijds en achteraf; dringt erop aan dat de lidstaten bij dit proces worden 
betrokken; verzoekt de Commissie aan te geven op welke wijze zij deze ideeën zo snel 
mogelijk ten uitvoer zal leggen;

  
1 Zie de punten 53 en 88 van het verslag van de Rekenkamer.



PE 382.516v01-00 32/32 PR\645713NL.doc

NL

187. is van oordeel dat om de burgers de toegevoegde Europese waarde van de structuurfondsen 
aan te tonen, in de toekomstige evaluaties ook deze indirecte effecten van de 
structuurfondsen duidelijk tot uiting moeten komen;

188. vraagt de Commissie dat de stuurgroep voor de evaluatie achteraf voor de periode 2000-2006 
de mogelijkheden onderzoekt van nauwere samenwerking met de academische wereld, 
inclusief externe experts, in  de vorm van partnerschappen met gespecialiseerde instellingen 
en studies over specifieke onderwerpen; 

189. is van oordeel dat een dergelijke samenwerking het mogelijk maakt de evaluatie te verfijnen 
en de door de structuurfondsen geboden mogelijkheden nog beter te benutten; verzoekt de 
Commissie op deze weg verder te gaan, teneinde een voorbeeldig model te creëren voor de 
evaluatie van de maatregelen ter bevordering van economische, sociale en territoriale 
cohesie, een typisch Europees model dat echter ook wereldwijd als voorbeeld kan dienen.


