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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. neemt kennis van de voorgestelde beschikbaarstelling van een bedrag van 

530 miljoen EUR uit het flexibiliteitsinstrument voor rubriek 3 van het ontwerp van 

algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 en herinnert 

eraan dat dit overeenkomt met het volledige bedrag dat in 2017, overeenkomstig de 

huidige MFK-regels, in het kader van dit instrument beschikbaar kan worden gesteld; 

herhaalt dat de flexibiliteit van de begroting beperkt is en slechts een oplossing op korte 

termijn kan zijn voor onvoorziene gebeurtenissen die vervolgens met gewone 

begrotingslijnen moeten worden opgevangen; benadrukt evenwel dat dit bedrag niet 

toereikend is om de toenemende uitdagingen aan te pakken; 

2.  beseft dat ten tijde van de vaststelling van het huidige MFK in 2013 geen rekening is 

gehouden met de financiële gevolgen van de huidige interne veiligheidscrises, alsook de 

humanitaire en migratieproblematiek; herinnert eraan dat het flexibiliteitsinstrument 

gebruikt moet worden voor nauwkeurig bepaalde uitgaven die niet binnen de voor een of 

meer andere rubrieken beschikbare maxima kunnen worden gefinancierd; betreurt het dat 

de Commissie geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het maximumbedrag 

van rubriek 3 bij de tussentijdse herziening van het MFK dienovereenkomstig te 

wijzigen;  

3. benadrukt dat er, zelfs als het uit hoofde van het flexibiliteitsinstrument volledige 

beschikbare bedrag de komende jaren systematisch beschikbaar wordt gesteld voor 

rubriek 3, onvoldoende financiële middelen beschikbaar zullen zijn om op de gestegen 

behoeften in te spelen; is van mening dat daarom een billijke verdeling van financiële 

middelen in overeenstemming met de prioriteiten, volledig transparantie en 

controleerbaarheid, van cruciaal belang is;  

4. is ingenomen met de voorstellen van de Commissie in het kader van de tussentijdse 

herziening van het MFK ter uitbreiding van de mogelijkheden die de begroting biedt om 

snel en op passende wijze op onvoorziene gebeurtenissen in te spelen; wijst met name op 

het voorstel tot oprichting van een crisisreserve van de Europese Unie die wordt 

gefinancierd met geannuleerde kredieten en de verdubbeling van de omvang van het 

flexibiliteitsinstrument en de reserve voor noodhulp; benadrukt dat de wijzigingen die bij 

de tussentijdse herziening van het MFK worden doorgevoerd de stabiliteit en 

voorspelbaarheid van de begroting voor het resterende deel van het MFK 2014-2020 

moeten waarborgen; 

5. brengt in herinnering dat de billijke en transparante verdeling van de beschikbare 

middelen over de diverse doelstellingen van het Fonds voor asiel, migratie en integratie 

(het Fonds) voor het Parlement een van de prioriteiten was tijdens de onderhandelingen 

die hebben geleid tot de instelling van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees 
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Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds1; verzoekt de Commissie het aantal 

begrotingslijnen dat betrekking heeft op het Fonds dienovereenkomstig te verhogen, ter 

vergroting van het inzicht in en de transparantie van de wijze waarop de financiële 

middelen over de verschillende doelstellingen en dus ook over die begrotingslijnen 

worden verdeeld en uitgegeven; verzoekt de Commissie met name om in alle toekomstige 

ontwerpbegrotingen een onderscheid te maken tussen uitgaven die bestemd zijn voor 

legale migratie en het bevorderen van de effectieve integratie van onderdanen van derde 

landen, zoals voorgesteld in paragraaf 12 van het advies van 24 september 2014 van de 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan de 

Begrotingscommissie over het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene 

begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20152; 

 

                                                 
1 Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot oprichting van 

het Fonds voor asiel, migratie en integratie, tot wijziging van Beschikking 2008/381/EG van de Raad en tot 

intrekking van Beschikkingen nr. 573/2007/EG en nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad en 

Beschikking 2007/435/EG van de Raad (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 168).  
2 PE536.206v03-00. 
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