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Amendement 1
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het advies van de 
Europese Rekenkamer over de 
jaarrekening van de Unie voor 2018; 
benadrukt dat het geschatte totale 
foutenpercentage in de uitgaven uit de EU-
begroting 2,6 % was, wat binnen de 
geschatte foutenmarges van de afgelopen 
twee jaar valt en slechts iets hoger is dan 
het laagste niveau ooit van 2,4 % in 2017; 
herinnert eraan dat het streefdoel voor de 
materialiteitsdrempel 2 % is en roept de 
Commissie ertoe op meer inspanningen te 
leveren om het totale foutenpercentage 
onder deze drempelwaarde te brengen;

1. is ingenomen met het advies van de 
Europese Rekenkamer over de 
jaarrekening van de Unie voor 2018; 
benadrukt dat het geschatte totale 
foutenpercentage in de uitgaven uit de EU-
begroting 2,6 % was, wat binnen de 
geschatte foutenmarges van de afgelopen 
twee jaar valt maar iets hoger is dan de 
2,4 % in 2017; herinnert eraan dat het 
streefdoel voor de materialiteitsdrempel 
2 % is en roept de Commissie ertoe op 
meer inspanningen te leveren om het totale 
foutenpercentage onder deze 
drempelwaarde te brengen;

Or. en

Amendement 2
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beklemtoont niettemin dat het voor 
de Unie van groot belang is dat de 
Rekenkamer de foutenpercentages voor 
alle terreinen van de begroting van de 
Europese Unie op systematische en 
onafhankelijke wijze berekent;

Or. en

Amendement 3
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Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst met bezorgdheid op de negen 
gevallen van vermoedelijke fraude 
waarover de Rekenkamer het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) in 
2018 heeft ingelicht;

Or. en

Amendement 4
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt dat de 
beoordeling van de follow-up die de 
Rekenkamer in 2018 heeft gedaan, 184 
aanbevelingen omvatte; merkt op dat de 
Commissie 76 % van die aanbevelingen 
volledig of grotendeels heeft uitgevoerd; 
betreurt het dat 11 aanbevelingen 
helemaal niet zijn uitgevoerd; deelt de 
mening van de Rekenkamer dat er een 
gestructureerdere en beter 
gedocumenteerde risicoanalyseplanning 
moet worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 5
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. is ingenomen met de 35 
speciale verslagen over de verschillende 
uitgaventerreinen van de EU die de 
Rekenkamer in 2018 heeft gepubliceerd 
en die als doel hebben te onderzoeken of 
de doelstellingen van de geselecteerde 
beleidsmaatregelen en programma's van 
de Unie zijn verwezenlijkt, of de resultaten 
op efficiënte en doeltreffende wijze zijn 
geboekt en of de financiering van de Unie 
toegevoegde waarde heeft gecreëerd;

Or. en

Amendement 6
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het speciaal 
verslag van de Rekenkamer over een 
Noodtrustfonds van de Europese Unie 
voor Afrika1 (“EUTF voor Afrika”) en 
over de Faciliteit voor vluchtelingen in 
Turkije2 (“faciliteit voor Turkije”); neemt 
kennis van de bevindingen van de 
Rekenkamer dat het EUTF voor Afrika, 
dat activiteiten in 26 Afrikaanse landen 
ondersteunt, een flexibel instrument is 
waarmee projecten sneller worden 
opgestart dan met traditionele 
financieringsinstrumenten, maar dat het 
niet gericht genoeg is om op doelmatige 
wijze maatregelen te sturen om de 
ongekende uitdagingen waarvoor het nu 
staat aan te pakken; is van mening dat de 
Commissie de opzet van het EUTF voor 
Afrika moet herzien, met name om het 
gerichter te maken en de uitvoering ervan 
te versnellen, teneinde de doeltreffendheid 
ervan te vergroten; wijst op de 

Schrappen
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bevindingen van de Rekenkamer dat de 
eerste tranche van 3 miljard EUR (van 
een totaal van 6 miljard EUR) die in het 
kader van de faciliteit voor Turkije werd 
gemobiliseerd voor een snelle reactie op 
de vluchtelingencrisis heeft gezorgd, maar 
dat slechts de helft van de projecten tot de 
verwachte resultaten heeft geleid; is van 
mening dat de doelmatigheid van 
projecten voor bijstand in contanten moet 
worden verbeterd; spoort de Commissie 
ertoe aan gevolg te geven aan de 
aanbevelingen van de Rekenkamer, met 
inbegrip van meer investeringen in 
gemeentelijke infrastructuur en 
sociaaleconomische steun om te voorzien 
in de behoeften van vluchtelingen en de 
ontwikkeling van een strategie voor de 
overgang van humanitaire naar 
ontwikkelingshulp;

Or. en

Amendement 7
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het speciaal 
verslag van de Rekenkamer over een 
Noodtrustfonds van de Europese Unie voor 
Afrika1 (“EUTF voor Afrika”) en over de 
Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije2 
(“faciliteit voor Turkije”); neemt kennis 
van de bevindingen van de Rekenkamer 
dat het EUTF voor Afrika, dat activiteiten 
in 26 Afrikaanse landen ondersteunt, een 
flexibel instrument is waarmee projecten 
sneller worden opgestart dan met 
traditionele financieringsinstrumenten, 
maar dat het niet gericht genoeg is om op 
doelmatige wijze maatregelen te sturen om 
de ongekende uitdagingen waarvoor het nu 
staat aan te pakken; is van mening dat de 
Commissie de opzet van het EUTF voor 

3. is ingenomen met het speciaal 
verslag van de Rekenkamer over een 
Noodtrustfonds van de Europese Unie voor 
Afrika1 (“EUTF voor Afrika”) en over de 
Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije2 
(“faciliteit voor Turkije”); uit zijn 
bezorgdheid over de bevindingen dat het 
EUTF voor Afrika niet gericht genoeg is 
om op doelmatige wijze maatregelen te 
sturen om de ongekende uitdagingen 
waarvoor het nu staat aan te pakken en dat 
de selectie van projecten niet volledig 
consequent en duidelijk is; is van mening 
dat de Commissie de opzet van het EUTF 
voor Afrika moet herzien, om het 
inclusiever te maken en beter te laten 
inspelen op de behoeften van 
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Afrika moet herzien, met name om het 
gerichter te maken en de uitvoering ervan 
te versnellen, teneinde de doeltreffendheid 
ervan te vergroten; wijst op de 
bevindingen van de Rekenkamer dat de 
eerste tranche van 3 miljard EUR (van een 
totaal van 6 miljard EUR) die in het kader 
van de faciliteit voor Turkije werd 
gemobiliseerd voor een snelle reactie op de 
vluchtelingencrisis heeft gezorgd, maar dat 
slechts de helft van de projecten tot de 
verwachte resultaten heeft geleid; is van 
mening dat de doelmatigheid van projecten 
voor bijstand in contanten moet worden 
verbeterd; spoort de Commissie ertoe aan 
gevolg te geven aan de aanbevelingen van 
de Rekenkamer, met inbegrip van meer 
investeringen in gemeentelijke 
infrastructuur en sociaaleconomische 
steun om te voorzien in de behoeften van 
vluchtelingen en de ontwikkeling van een 
strategie voor de overgang van 
humanitaire naar ontwikkelingshulp;

ontheemden, migranten en 
gastgemeenschappen; wijst op de 
bevindingen van de Rekenkamer dat de 
eerste tranche van 3 miljard EUR (van een 
totaal van 6 miljard EUR) die in het kader 
van de faciliteit voor Turkije werd 
gemobiliseerd voor een reactie op de 
vluchtelingencrisis heeft gezorgd, maar dat 
slechts de helft van de projecten tot de 
verwachte resultaten heeft geleid; is van 
mening dat de doelmatigheid van projecten 
voor bijstand in contanten moet worden 
verbeterd; spoort de Commissie ertoe aan 
gevolg te geven aan de aanbevelingen van 
de Rekenkamer, met inbegrip van meer 
investeringen in noodinfrastructuur en 
sociaaleconomische steun om te voorzien 
in de rechten en behoeften van 
vluchtelingen; spoort de Commissie ertoe 
aan om duidelijke richtsnoeren voor te 
stellen voor passende omstandigheden 
waarin speciale voorzieningen moeten 
worden opgezet en om in detail verslag uit 
te brengen over de financiering die tot nu 
toe in het kader van deze faciliteit is 
toegewezen;

_________________ _________________
1 Speciaal verslag nr. 32/2018 
“Noodtrustfonds van de Europese Unie 
voor Afrika: flexibel, maar een gebrek aan 
gerichtheid”.

1 Speciaal verslag nr. 32/2018 
“Noodtrustfonds van de Europese Unie 
voor Afrika: flexibel, maar een gebrek aan 
gerichtheid”.

2 Speciaal verslag nr. 27/2018 van de 
Europese Rekenkamer “De Faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije: de ondersteuning 
is nuttig, maar er zijn verbeteringen nodig 
om de kosteneffectiviteit te vergroten”.

2 Speciaal verslag nr. 27/2018 van de 
Europese Rekenkamer “De Faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije: de ondersteuning 
is nuttig, maar er zijn verbeteringen nodig 
om de kosteneffectiviteit te vergroten”.

Or. en

Amendement 8
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. is verheugd over het speciaal 
verslag van de Rekenkamer over de steun 
van de Unie aan de lidstaten bij hun 
inspanningen om radicalisering tegen te 
gaan3, onder andere gefinancierd door 
het Fonds voor interne veiligheid (ISF) en 
het programma “Justitie”; deelt de 
mening van de Rekenkamer dat de 
Commissie het kader voor de algemene 
coördinatie van door de EU gefinancierde 
maatregelen voor de aanpak van 
radicalisering moet verbeteren, de 
praktische ondersteuning van 
beroepsbeoefenaren en beleidsmakers in 
de lidstaten moet vergroten en het kader 
voor de beoordeling van resultaten moet 
verbeteren;

Schrappen

Or. en

Amendement 9
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd dat de Rekenkamer 
geen ernstige fouten heeft kunnen 
vaststellen in de goedkeuringsprocedures 
van de Commissie in het kader van het 
Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF) en het ISF, en dat zij akkoord gaat 
met de goedkeuringsbesluiten van de 
Commissie; betreurt echter dat drie van de 
achttien door de Rekenkamer 
gecontroleerde verrichtingen fouten 
bevatten, waarbij één verrichting onder 
gedeeld beheer in het kader van het AMIF 
een foutenpercentage van 9,4 % vertoonde; 
spoort de Commissie ertoe aan de door de 
Rekenkamer vastgestelde systemische 
tekortkomingen aan te pakken, zoals het 
gebrek aan controles achteraf van 

5. neemt er kennis van 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 het onderzoek door de 
Rekenkamer tekortkomingen aan het licht 
heeft gebracht bij de toepassing van de 
regels voor overheidsopdrachten, evenals 
systemische tekortkomingen op het gebied 
van het beheer van het AMIF en het ISF; 
betreurt dat drie van de achttien door de 
Rekenkamer gecontroleerde verrichtingen 
fouten bevatten, waarbij één verrichting 
onder gedeeld beheer in het kader van het 
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ondersteunende documenten in het geval 
van voorafgaande administratieve 
controles van betalingsaanvragen; roept de 
lidstaten ertoe op de wettigheids- en 
regelmatigheidscontroles van de door de 
begunstigden van de fondsen 
georganiseerde aanbestedingsprocedures te 
verbeteren.

AMIF een foutenpercentage van 9,4 % 
vertoonde; spoort de Commissie ertoe aan 
alle door de Rekenkamer vastgestelde 
tekortkomingen aan te pakken en gevolg te 
geven aan de aanbevelingen van de 
Rekenkamer, zoals ervoor zorgen dat de 
documentatie die begunstigden van 
subsidies moeten voorleggen systematisch 
wordt gebruikt bij administratieve 
controles van betalingsaanvragen om de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
aanbestedingsprocedures te controleren; 
roept de voor de nationale AMIF- en ISF-
programma's bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten ertoe op de wettigheid en 
regelmatigheid van de door de 
begunstigden van deze fondsen 
georganiseerde aanbestedingsprocedures te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 10
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd dat de Rekenkamer 
geen ernstige fouten heeft kunnen 
vaststellen in de goedkeuringsprocedures 
van de Commissie in het kader van het 
Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF) en het ISF, en dat zij akkoord gaat 
met de goedkeuringsbesluiten van de 
Commissie; betreurt echter dat drie van de 
achttien door de Rekenkamer 
gecontroleerde verrichtingen fouten 
bevatten, waarbij één verrichting onder 
gedeeld beheer in het kader van het AMIF 
een foutenpercentage van 9,4 % vertoonde; 
spoort de Commissie ertoe aan de door de 
Rekenkamer vastgestelde systemische 
tekortkomingen aan te pakken, zoals het 
gebrek aan controles achteraf van 
ondersteunende documenten in het geval 

5. is verheugd dat de Rekenkamer 
geen ernstige fouten heeft kunnen 
vaststellen in de goedkeuringsprocedures 
van de Commissie in het kader van het 
Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF) en het ISF, en dat zij akkoord gaat 
met de goedkeuringsbesluiten van de 
Commissie; betreurt echter dat drie van de 
achttien door de Rekenkamer 
gecontroleerde verrichtingen fouten 
bevatten, waarbij één verrichting onder 
gedeeld beheer in het kader van het AMIF 
een uitermate verontrustend 
foutenpercentage van 9,4 % vertoonde; 
spoort de Commissie ertoe aan de door de 
Rekenkamer vastgestelde systemische 
tekortkomingen aan te pakken, zoals het 
gebrek aan controles achteraf van 
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van voorafgaande administratieve controles 
van betalingsaanvragen; roept de lidstaten 
ertoe op de wettigheids- en 
regelmatigheidscontroles van de door de 
begunstigden van de fondsen 
georganiseerde aanbestedingsprocedures te 
verbeteren.

ondersteunende documenten in het geval 
van voorafgaande administratieve controles 
van betalingsaanvragen; roept de lidstaten 
ertoe op de wettigheids- en 
regelmatigheidscontroles van de door de 
begunstigden van de fondsen 
georganiseerde aanbestedingsprocedures te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 11
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Commissie ertoe op de 
naleving te verbeteren van het 
Interinstitutioneel Akkoord van 
2 december 2013 betreffende de 
begrotingsdiscipline, de samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer.

Or. en


