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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. is ingenomen met het advies van de Europese Rekenkamer over de jaarrekening van de 
Unie voor 2017; wijst met name op de verdere terugdringing van de geaggregeerde 
betalingsfouten in 2017, tot een historisch minimum van 2,4 %; benadrukt dat het 
belangrijk is om onder het streefcijfer van 2 % aan betalingsfouten te komen;

2. betreurt evenwel ten zeerste dat de Rekenkamer voor 2017, net als voor 2016, heeft 
besloten het verzoek van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken om berekening van het specifieke foutenpercentage voor rubriek 3 (veiligheid en 
burgerschap), te negeren; wijst op de motivering van de Rekenkamer om dit niet te 
doen, met name het feit dat rubriek 3 goed was voor slechts 2 % van de betalingen op de 
begroting 2017; merkt op dat het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken 
zelf zijn betalingsfoutenpercentage heeft berekend en daarbij onder de 
materialiteitsdrempel van 2 % is uitgekomen; betreurt het dat dit positieve resultaat op 
basis van de beperkte steekproef van vijftien verrichtingen voor 2017 niet door de 
Rekenkamer kan worden bevestigd; dringt aan op een grotere steekproef van 
gecontroleerde verrichtingen teneinde de Rekenkamer de nodige informatie te 
verschaffen om de op dit beleidsterrein bereikte resultaten naar behoren te kunnen 
beoordelen;

3. beklemtoont niettemin dat de systematische en onafhankelijke berekening door de 
Rekenkamer van de betalingsfoutenpercentages voor alle terreinen van de begroting van 
de Europese Unie van groot belang is voor de EU;

4. is verheugd dat de Rekenkamer geen ernstige fouten heeft kunnen vaststellen in de 
goedkeuringsprocedures van de Commissie in het kader van het AMIF en het ISF, en 
dat zij akkoord gaat met de goedkeuringsbesluiten van de Commissie; betreurt echter 
dat drie van de vijftien door de Rekenkamer gecontroleerde verrichtingen (20 %) fouten 
bevatten en dat twee daarvan boven de materialiteitsdrempel van 2 % liggen; wijst 
hierbij met name op een verrichting betreffende herplaatsing in het kader van het AMIF 
(foutenpercentage van 10 %) en een verrichting betreffende een operationele subsidie 
aan het EASO (foutenpercentage van 2,9 %);

5. wijst op de belangrijkste bevinding van de Rekenkamer dat in de rekeningen die in 2017 
door de Commissie werden goedgekeurd, geen onderscheid werd gemaakt tussen 
voorfinancieringsbetalingen (voorschotten) door lidstaten aan eindbegunstigden en 
betalingen die waren verricht om werkelijke uitgaven terug te betalen; is het met de 
Rekenkamer eens dat deze praktijk weliswaar in overeenstemming is met de huidige 
verslagleggingsvereisten in verband met het AMIF en het ISF, zoals overeengekomen 
door beide medewetgevers, maar niettemin gevolgen heeft voor de toezichthoudende rol 
van de Commissie; roept de medewetgevers op de verslagleggingsvereisten in verband 
met de JBZ-fondsen te wijzigen in het kader van het komende meerjarig financieel 
kader; steunt de aanbeveling van de Rekenkamer om de lidstaten te verplichten de in de 
jaarrekeningen van hun nationale programma's in het kader van het AMIF en het ISF 
opgenomen bedragen op te splitsen in terugvorderingen, voorfinanciering en 
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daadwerkelijk verrichte uitgaven, zodat de Commissie hierover vanaf 2018 naar 
behoren verslag kan uitbrengen in haar jaarlijkse activiteitenverslag; herinnert er 
bovendien aan dat het, met het oog op een grotere algemene transparantie van het 
AMIF, van belang is de begrotingslijnen op te splitsen volgens de vier algemene 
doelstellingen van het fonds (asiel, legale migratie en integratie, terugkeer en 
solidariteit). 
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