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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. wijst nogmaals op de taak van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op 
het gebied van rechtshandhaving (“Cepol” of “het Agentschap”) om nationale 
deskundigen op het gebied van rechtshandhaving te voorzien van informatie over de 
meest recente ontwikkelingen op het gebied van rechtshandhaving en om het delen van 
beste praktijken te vergemakkelijken;

2. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van Cepol voor het begrotingsjaar 2018 op alle 
materiële punten wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van Cepol op 
31 december 2018 correct is weergegeven; herinnert eraan dat de begroting van het 
Agentschap is gestegen van 9 miljoen EUR tot 10 miljoen EUR (+ 11 %) terwijl zijn 
personeelsbestand is gedaald van 53 naar 51 (– 4 %) in vergelijking met 2017;

3. merkt op dat Cepol in december 2017 een aanbesteding heeft uitgeschreven voor een 
kadercontract voor reisdiensten met een geschat marktvolume van 8,5 miljoen EUR 
over een periode van vier jaar; merkt op dat, ondanks de gunning van de opdracht aan 
de goedkoopste inschrijver wiens bod 56 % van het gemiddelde van zijn twee 
concurrenten bedraagt, de in 2018 gedane betalingen (2,06 miljoen EUR) bijna het 
geschatte marktvolume van 2,13 miljoen EUR bedroegen; deelt de mening van de 
Rekenkamer dat in gevallen waarin biedingen van inschrijvers abnormaal laag lijken te 
zijn, het Agentschap de onderliggende redenen moet analyseren om ervoor te zorgen dat 
zijn schatting van het marktvolume correct is en dat het contract wordt gegund aan de 
inschrijver die de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt;  

4. merkt met bezorgdheid op dat Cepol nog steeds te kampen heeft met een groot 
personeelsverloop en maar weinig sollicitaties uit andere lidstaten ontvangt; herhaalt 
zijn bezorgdheid over het feit dat dit van invloed kan zijn op de werkzaamheden van het 
Agentschap; merkt in dit verband op dat het Statuut de nodige flexibiliteit biedt om 
rekening te houden met de arbeidsmarktomstandigheden in de Unie als er 
functionarissen moeten worden aangeworven om in de specifieke behoeften van de 
instellingen te voorzien; verzoekt Cepol om maatregelen te nemen om de situatie te 
verbeteren;

5. is ingenomen met het feit dat Cepol aan twee van de zes openstaande aanbevelingen van 
de Rekenkamer heeft voldaan, namelijk die betreffende de herbevestiging van het 
boekhoudsysteem en de allesomvattende analyse van de gevolgen van de brexit; merkt 
op dat er nog steeds corrigerende maatregelen van kracht zijn ten aanzien van twee 
andere aanbevelingen, namelijk die over het hoge personeelsverloop en die over de 
publicatie van vacatures op de website van het Europees Bureau voor 
personeelsselectie; verzoekt het Agentschap om de nodige stappen te nemen om deze 
corrigerende maatregelen tijdig af te ronden en zonder vertraging gevolg te geven aan 
de openstaande aanbeveling inzake e-aanbesteding, d.w.z. het invoeren van e-
inschrijving.


