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SUGGESTIES 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 

vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

1. is ermee ingenomen dat de Commissie een ambitieuze Europese agenda op het gebied van 

migratie heeft vastgesteld; betreurt het dat de Europese Raad weliswaar mooie beweringen 

doet, maar niet hetzelfde ambitieniveau heeft, en betreurt het dat hij niet in staat is de 

Commissie te ondersteunen; 

2. verwelkomt het voorstel van de Commissie tot instelling van een mechanisme voor 

herplaatsing van 40 000 personen gedurende de periode 2016-2017 ten belope van in 

totaal 240 000 000 EUR; ondersteunt de inspanningen die enkele lidstaten hebben 

geleverd nadat zij zich akkoord hebben verklaard met het door de Commissie 

voorgestelde aantal en in sommige gevallen zelfs meer, maar betreurt het dat vanwege het 

gebrek aan bereidheid van bepaalde lidstaten het aantal van 40 000 personen nog steeds 

niet is bereikt; 

3. is eveneens te spreken over de aanbeveling van de Commissie tot ontwikkeling van een 

hervestigingsprogramma en is ingenomen met de aanvullende 50 000 000 EUR die 

daarvoor is voorzien in de periode 2015-2016; benadrukt dat het gereserveerde bedrag 

overeen moet komen met de reële behoeften, al naar gelang de toekomstige 

migratiestromen, en daarom dienovereenkomstig moet worden aangepast; 

4. staat positief tegenover verhoging van de toewijzingen aan het fonds Asiel, migratie en 

integratie (AMIF) met een bedrag van 57 000 000 EUR in het vijfde ontwerp van 

gewijzigde begroting voor 2015, alsook met een bedrag van 169 000 000 EUR 

(171 900 000 EUR in de herprogrammering) in de ontwerpbegroting van 2016; betreurt 

het evenwel te moeten constateren dat er bijna 5 000 000 EUR (+ 9 985 847 EUR in de 

herprogrammering) minder beschikbaar is voor ondersteuning van legale migratie, 

integratie en de verbetering van strategieën voor rechtvaardige en effectieve terugkeer 

wanneer de bedragen die binnen het fonds beschikbaar zijn voor de versterking en 

ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel worden verhoogd met 

meer dan 174 000 000 EUR (161 694 285 EUR in de herprogrammering); 

5. verzoekt de Commissie een zo gedetailleerd mogelijke beoordeling op te stellen van de 

benodigde middelen voor het AMIF tot het jaar 2020, en op basis daarvan een voorstel 

voor te leggen tot verhoging van de kredieten van rubriek 3; verzoekt de Commissie 

tevens om, indien van toepassing, een voorstel te doen tot aangepaste verdeling van de 

kredieten tussen de verschillende tenuitvoerleggingsprogramma's van het fonds in het 

kader van de herziening van de financiële vooruitzichten, die eind 2016 afgerond zal zijn; 

onderstreept bovendien het feit dat deze middelen een reële Europese meerwaarde moeten 

bieden en niet louter mogen dienen ter ondersteuning van de nationale programma's die 

reeds bestaan; 

6. spreekt zijn voornemen uit om de begrotingsnomenclatuur van het asiel-, migratie- en 

integratiefonds te wijzigen omwille van de transparantie en een beter toezicht op de 

toewijzing van de jaarlijkse kredieten aan de programma's en op de 
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tenuitvoerleggingsmethoden van het fonds; wenst dat dit fonds in de toekomst flexibeler 

kan functioneren; 

7. is ermee ingenomen dat de middelen voor het agentschap Frontex in de ontwerpbegroting 

2016 met 41 245 000 EUR zijn verhoogd; verlangt dat betrouwbare gegevens worden 

verstrekt over de kosten van Triton en Poseidon; betreurt het dat Frontex elf jaar na 

vestiging in Warschau nog steeds geen overeenkomst inzake de zetel met de Poolse 

regering heeft getekend, waardoor de medewerkers van het agentschap niet onder 

optimale omstandigheden kunnen werken; verzoekt de Commissie meer informatie te 

verstrekken over het voorstel tot wijziging van het mandaat van Frontex inzake de 

organisatie van terugkeer; 

8. onderkent dat de Raad de belangrijkste onderdelen van AMIF en het Fonds voor interne 

veiligheid (ISF) voor rubriek 3 niet heeft verlaagd, ervan uitgaande dat een verhoging 

noodzakelijk zou zijn; uit evenwel kritiek op de verlaging van het onderdeel asiel en 

migratie in het kader van het instrument voor ontwikkelingssamenwerking (- 200 000 

EUR in vastleggingskredieten en -5 miljoen EUR in betalingskredieten), van de 

onderdelen armoedebestrijding in zowel mediterrane landen (- 50 miljoen in 

betalingskredieten EUR) als in het kader van het oostelijk partnerschap (-12 miljoen EUR 

in betalingskredieten), en, meer in het algemeen, van het IPA; is van mening dat de 

voorgestelde verlagingen contraproductief zijn voor de algehele beheerstrategie voor de 

toekomstige migratiestromen; 

9. onderstreept dat het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voortaan 

een grotere rol moet vervullen bij het beheer van asiel; wijst erop dat het toevoegen van 

slechts 4 personen aan het personeelsbestand van EASO  duidelijk onvoldoende is; wijst 

er tevens op dat dat de hoeveelheid middelen (met uitzondering van 

bestemmingsontvangsten) die in de ontwerpbegroting 2016 aan EASO is toegewezen 

verlaagd is, hetgeen in tegenspraak is met de reële behoeften van dit moment, die juist een 

verhoging van de hoeveelheid middelen noodzakelijk maken; 

10. onderkent dat Europol een grote rol speelt bij de bestrijding van mensensmokkel en 

belangrijke activiteiten verricht ter bestrijding van criminele netwerken, waarvoor in ten 

minste drie onlangs opgezette hotspots extra personeel nodig is; wijst erop dat het 

toevoegen van slechts drie personen aan de personeelsformatie onvoldoende is om zich 

van deze extreem veeleisende taken te kwijten, en dat de middelen die Europol zijn 

toegewezen in de ontwerpbegroting 2016 niet toereikend zijn om deze taken adequaat te 

kunnen uitvoeren; 

11. benadrukt dat de JBZ-agentschappen niet met personeelsverminderingen of -

verschuivingen geconfronteerd mogen worden; verlangt dat voor deze agentschappen een 

echte strategie voor de middellange en lange termijn wordt ontwikkeld; 

12. is ermee ingenomen dat de ontwerpbegroting 2016 voorziet in meer middelen voor asiel 

en immigratie; benadrukt dat niet-besteed geld kan worden overgeheveld naar andere 

begrotingsonderdelen met het oog op het aanpakken van onvoorziene uitdagingen en 

ontwikkelingen, zoals uiteengezet is in de Europese agenda voor migratie; 

13. acht het onontbeerlijk dat de bestemming van alle middelen in verband met immigratie 

strikt wordt gecontroleerd, met bijzondere aandacht voor de procedures voor 
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aanbestedingen en onderaanbestedingen, gezien de diverse gevallen van fraude en 

wanbeheer die in de lidstaten zijn vastgesteld. 
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