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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 

Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. merkt op dat de Rekenkamer concludeert dat de jaarrekeningen van het Bureau een 

correcte weergave zijn van de financiële stand van zaken op 31 december 2016, en dat 

zijn verrichtingen wettig en regelmatig zijn; benadrukt dat de rol en de activiteiten van 

Frontex in 2016 aanzienlijk zijn toegenomen met een verhoging van de begroting met 

75 % en een toename van het aantal personeelsleden met 18 % als gevolg van de 

vaststelling van Verordening (EU) 2016/1624 betreffende het Europees Grens- en 

kustwachtagentschap1;  

2. merkt op dat, als gevolg van de toegenomen migratie naar de Unie in 2015 en 2016, 

Frontex problemen heeft ondervonden om de in 2016 verleende aanvullende EU-

middelen te absorberen, hetgeen tot aanzienlijke moeilijkheden heeft geleid met 

betrekking tot de naleving van de budgettaire en financiële voorschriften; benadrukt het 

hoge niveau van geannuleerde overdrachten uit 2015 voor titel III (16 %); neemt in dit 

verband kennis van het algemene benuttingspercentage van 95,3 % voor de kredieten 

van 2015; onderstreept dat Frontex van zijn begroting voor 2016 oorspronkelijk 

20 miljoen EUR heeft toegewezen aan uitgaven voor hotspots, maar hiervoor en voor de 

aanverwante gezamenlijke operationele activiteiten inmiddels al bijna 35 miljoen EUR 

heeft vastgelegd; wijst erop dat het Agentschap tot oktober 2016 nationale 

terugkeeroperaties heeft gefinancierd, en dat de Rekenkamer deze als "onregelmatige 

betalingen" beschouwt; verzoekt het Agentschap om zijn vermogen voor financiële 

programmering, controle en begrotingsbeheer aanzienlijk te verbeteren; 

3. neemt kennis van de problemen van het Agentschap bij het vinden van geschikte 

kandidaten met het gewenste profiel en de inspanningen van het Agentschap om bij de 

aanwerving van gekwalificeerde kandidaten een evenwicht aan te brengen wat de 

geografische verdeling betreft; bekritiseert evenwel de onregelmatige aanwerving van 

14 tijdelijke functionarissen in hoge AST-rangen; verzoekt het Agentschap te allen tijde 

zich strikt te houden aan het Statuut; merkt in dit verband op dat het Statuut de nodige 

flexibiliteit biedt om rekening te houden met de arbeidsmarktomstandigheden in de 

Unie als er ambtenaren en andere personeelsleden moeten worden aangeworven om in 

de specifieke behoeften van de instellingen te voorzien; benadrukt dat het 

personeelsbestand van het Agentschap tussen 2016 en 2020 meer dan verdubbeld zal 

worden; betreurt het echter dat de verhoging niet op een grondige analyse is gebaseerd; 

vraagt het Agentschap om zijn behoeften in de toekomst beter te onderbouwen aan de 

hand van nauwkeurige en verifieerbare informatie en gegevens; 

4. wijst erop dat het Agentschap in 2015 meer dan 250 000 mensen op zee heeft helpen 

redden; is verheugd over de toename van de zoek- en reddingscapaciteit van het 

Agentschap; merkt echter op dat er nog aanzienlijke inspanningen in die richting 

                                                 
1 Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 betreffende de 

Europese grens- en kustwacht, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de 

Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening 

(EG) nr. 2007/2004 van de Raad en Besluit 2005/267/EG van de Raad (PB L 251 van 16.9.2016, blz. 1). 
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moeten worden verricht;  

5. merkt op dat sprake is van concrete doelstellingen en prestatie-indicatoren voor intern 

gebruik voor gezamenlijke operaties; betreurt het dat deze niet openbaar zijn en er 

daarom voor de meeste operationele programma's van Frontex kwantitatieve 

doelstellingen en specifieke streefwaarden voor de gezamenlijke operaties ontbreken; 

stelt bezorgd vast dat dit, samen met de ontoereikende informatie van samenwerkende 

landen, de evaluaties achteraf van de doeltreffendheid van de gezamenlijke operaties op 

de lange termijn kan bemoeilijken; betreurt het dat de daadwerkelijke impact van 

gezamenlijke operaties daarom moeilijker kan worden beoordeeld; verzoekt het 

Agentschap om verder relevante strategische doelstellingen te bepalen voor zijn 

subsidieactiviteiten en een doeltreffend (resultaatgericht) toezicht- en 

rapportagesysteem vast te stellen met relevante en meetbare kernprestatie-indicatoren; 

herinnert eraan dat de bepalingen inzake voorlichting en communicatie als onderdeel 

van de verantwoordingsplicht van Frontex jegens het publiek in de Verordening (EU) 

2016/1624 aanzienlijk zijn gewijzigd en het Agentschap tot grotere transparantie 

omtrent zijn activiteiten verplichten; betreurt het dat Frontex deze nieuwe regels nog 

steeds niet volledig naleeft en spoort Frontex aan de regels onverwijld toe te passen; 

6. stelt met bezorgdheid vast dat er sprake is van een aanzienlijk gebrek aan 

genderevenwicht, van 93 % / 7 %, in de raad van bestuur van het Agentschap; dringt 

aan op de correctie van deze indicator; spoort de lidstaten aan voor genderevenwicht te 

zorgen als zij leden benoemen voor de raad van bestuur van het Agentschap; spoort het 

Agentschap aan de lidstaten proactief te herinneren aan het belang van 

genderevenwicht; 

7. neemt kennis van het feit dat de grondrechtenfunctionaris sinds 2016 vijf nieuwe posten 

toegewezen heeft gekregen, waarvan drie vacant zijn; betreurt het evenwel ten zeerste 

dat, ondanks herhaalde verzoeken van het Parlement en een aanzienlijke verruiming van 

het totale personeelsbestand van Frontex, de grondrechtenfunctionaris nog steeds niet 

over voldoende personeel beschikt en daardoor duidelijk moeite heeft om de taken die 

haar krachtens de Verordening (EU) 2016/1624 zijn toebedeeld, naar behoren uit te 

voeren; dringt er bij het Agentschap daarom op aan zijn grondrechtenfunctionaris 

voldoende middelen en personeel ter beschikking te stellen, met name voor het opzetten 

van een klachtenmechanisme en de verdere ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de 

strategie voor toezicht op en het waarborgen van de bescherming van de grondrechten; 
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