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SUGGESTIES 

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

bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

1. is tevreden met de conclusie van de Rekenkamer dat de geconsolideerde jaarrekeningen 

van de Unie op alle materiële punten een getrouw beeld geven van haar financiële situatie 

per donderdag 31 december 2015; merkt op dat de betalingen materieel aangetast waren 

door een foutenpercentage van naar schatting 3,8 %; is tevreden met de daling ten 

opzichte van 4,4 % in 2014; wijst erop dat de variatie in het geschatte foutenpercentage 

grotendeels het gevolg is van de verschillen tussen verzoeken en kostenvergoedingen; 

moedigt de toekomstige vereenvoudiging aan van het Financieel Reglement van de Unie 

om het streefcijfer van 2 % te kunnen realiseren; 

2. verzoekt de Commissie een overzicht van de vastgestelde gevallen van belangenconflicten 

op te stellen en bij de kwijtingsautoriteit in te dienen; 

3. herinnert eraan dat 2015 buitengewoon grote uitdagingen heeft opgeleverd met betrekking 

tot de beleidsmaatregelen van de Unie op het gebied van binnenlandse aangelegenheden, 

met name op het gebied van migratie,  alsmede op het gebied van veiligheid, en erkent de 

centrale rol van DG HOME bij de ontwikkeling van beleidsresponsen en de toewijzing 

van personeel en noodhulpmiddelen om hulp te bieden aan de meest getroffen lidstaten; 

4. betreurt het feit dat de essentiële prestatie-indicatoren in het jaarlijkse activiteitenverslag 

van DG HOME geen informatie bevatten over het aantal personen dat in 2015 hulp heeft 

gekregen, hervestigd is, herplaatst is en teruggestuurd is; betreurt het ontbreken van 

indicatoren om het effect te beoordelen van de maatregelen die zijn genomen ter 

versterking van de coördinatie en samenwerking tussen de nationale 

wetshandhavingsinstanties; 

5. moedigt de ontwikkeling aan van duidelijkere politieke prioriteiten voor de lange termijn, 

met een concretere vertaling in operationele prioriteiten; benadrukt in dit verband het 

belang van nauwere samenwerking met andere organen, in het bijzonder de 

agentschappen; 

6. constateert met zorg dat de geldbedragen die de komende jaren zullen moeten worden 

betaald, hoog zijn; herinnert eraan dat de Commissie nog geen kasstroomraming heeft 

verstrekt voor de komende zeven tot tien jaar en moedigt de Commissie aan dit te doen; 

7. betreurt het feit dat de governancestructuren van de Commissie op het gebied van 

informatiebeveiliging niet aangepast zijn aan de erkende beste praktijken (zie het 

auditverslag van de DIA); 

8. onderschrijft de beoordeling van de Rekenkamer dat de wildgroei aan financiële 

mechanismen die niet rechtstreeks uit de EU-begroting worden gefinancierd, noch worden 

gecontroleerd door de Rekenkamer, een risico voor zowel de verantwoording als de 
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coördinatie van EU-beleid en -operaties1; 

9. wijst erop dat in Speciaal verslag nr. 9/2016 van de Europese Rekenkamer met als titel 

"EU-uitgaven voor externe migratie in de buurlanden in het oosten en in het zuidelijke 

Middellandse Zeegebied tot 2014" wordt geconcludeerd dat het totale bedrag van de 

uitgaven ten laste van de EU-begroting tijdens de controle niet kon worden vastgesteld en 

dat het ook niet duidelijk was of de uitgaven waren gedaan in overeenstemming met de 

beoogde geografische en thematische prioriteiten; vraagt zich af of dit voor het jaar 2015 

nog steeds het geval was; dringt er bij de Commissie op aan om kwaliteit- en 

resultaatgerichte indicatoren te ontwikkelen, teneinde de kwaliteit en de resultaten te 

beoordelen die zijn behaald door het gebruik van middelen die worden besteed in het 

kader van haar externe migratiebeleid2; 

10. gelooft dat de positieve impact van de EU-migratiefondsen stoelt op processen op 

nationaal en EU-niveau om de transparantie, het doeltreffend toezicht en verantwoording 

te waarborgen; dringt aan op de invoering van tussentijdse en niet alleen ex post toezichts- 

en evaluatiemechanismen, teneinde te waarborgen dat de uitgaven en de 

beleidsdoelstellingen op doeltreffende wijze ten uitvoer worden gelegd; dringt er bij de 

Commissie op aan ervoor te zorgen dat op zowel beleids- als projectniveau 

resultaatindicatoren en meetbare doelen op basis van de verrichte activiteiten worden 

opgesteld; dringt aan op de vaststelling van stabiele en vergelijkbare kwalitatieve en 

kwantitatieve indicatoren; is van mening dat de Europese Rekenkamer gedurende de 

gehele projectcyclus moet toezien op de besteding van middelen en niet alleen aan het 

einde. 

                                                 
1 Jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2015, 

vergezeld van de antwoorden van de instellingen, blz. 74. 
2 Speciaal verslag nr. 9/2016 van de Rekenkamer: EU-uitgaven voor externe migratie in de buurlanden in het 

oosten en in het zuidelijke Middellandse Zeegebied tot 2014, blz. 7. 
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