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01 december 2021

EU-parlementscommissie wil opheldering over
Europese Rekenkamer
Het is cruciaal voor de geloofwaardigheid van de Europese Rekenkamer dat er geen enkele twijfel over de
integriteit van de controlerende EU-instelling bestaat. Een onafhankelijk onderzoek naar
beschuldigingen over misbruik van EU-geld en andere misstanden bij de instantie moet daarover
duidelijkheid brengen.
Dat vindt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks). Eickhout zei dit tijdens een hoorzitting in de
begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement en was niet het enige commissielid dat hierom vroeg.
De voorzitter van de Europese Rekenkamer, Klaus-Heiner Lehne, werd in Brussel ondervraagd vanwege
beschuldigingen in de Franse krant Libération over ctieve woonadressen, misbruik van vergoedingen of verboden
politieke bijbanen.
Negen van de 27 leden van de Europese Rekenkamer, één uit elke EU-lidstaat, zouden volgens de krant vaak afwezig
zijn. Volgens Lehne blijkt uit het presentieregister dat gemiddeld meer dan 90 procent van de leden tijdens werkweken
aanwezig is.

Van tafel
Lehne veegde alle aantijgingen over misbruik van EU-geld "zonder enig bewijs" van tafel en zegde alle medewerking
toe om documenten en ander materiaal te leveren, om opheldering te verscha en over zaken waar de
parlementscommissie vraagtekens bij zet.
Zo vinden verscheidene commissieleden het vreemd dat Lehne met zijn salaris en status de Luxemburgse at die hij
huurt en waar hij woont tevens onderverhuurt aan twee medewerkers. Het personeel krijgt een vaste woonvergoeding.
Hij zegde toe onder geheimhouding de huur- of koopcontracten aan de rapporteur van de commissie te overleggen.
Volgens het Nederlandse lid Alex Brenninkmeijer doen de aantijgingen "geen recht aan het eigen controlerend
mechanisme" van de instantie die de EU-uitgaven controleert. "Wij leggen verantwoording af en zijn aanspreekbaar",
zei hij eerder.
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Europese Commissie wil begrotingsregels tot 2024
opschorten
De Europese Commissie wil de EU-begrotingsregels tot eind 2023
opschorten, vanwege de onzekere economische gevolgen van de oorlog in
Oekraïne. 
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11 mei 2022

Brussel wil strengere regels online financiële
dienstverlening
Consumenten die online nanciële contracten afsluiten, bijvoorbeeld voor
een verzekering of lening, moeten beter beschermd worden tegen onvolledige
informatie en... 
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28 april 2022

Brussel mikt op talenten van buiten EU voor
personeelstekorten
De Europese Unie heeft op termijn getalenteerde arbeidskrachten nodig uit
landen buiten de EU om tekorten in sectoren als de zorg op te vangen. De
Europese Commissie... 
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25 april 2022

Europees akkoord over strengere regels grote
internetbedrijven
De EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het
in de nacht van vrijdag op zaterdag eens geworden over de nitieve, strengere
wetgeving... 
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03 maart 2022

Europese Commissie heroverweegt invoeren
begrotingsregels in 2023
De Europese Commissie twijfelt of de opgeschorte EU-begrotingsregels
volgend jaar wel weer opnieuw kunnen worden ingevoerd. "Gegeven de
huidige onzekerheid is het... 

