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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000071/2016 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Helga Stevens, Bernd Kölmel 
namens de ECR-Fractie 

Betreft: EU-uitgaven voor extern migratiebeleid in buurlanden 

In het kader van de aankondiging van het speciaal verslag getiteld "EU-uitgaven voor externe migratie 
in de buurlanden in het oosten en in het zuidelijke Middellandse Zeegebied tot 2014" van de Europese 
Rekenkamer (verslag en persbericht), hebben de controleurs een reeks tekortkomingen en zwakten 
bij de uitgaven aangeduid die moeten worden aangepakt om het financieel beheer te verbeteren.  

De belangrijkste kritiekpunten betreffen onder meer: het gebrek aan een duidelijke strategie; de 
onmogelijkheid om de totale uitgaven vast te stellen; het feit dat er geen duidelijk bewijs is dat het 
nabuurschap prioriteit kreeg; de versnippering van financiering; en gebreken in monitoring en toezicht. 
Voorts concluderen de controleurs dat de EU-uitgaven een zeer beperkte impact hebben op 
belangrijke terreinen zoals ontwikkeling, steunmaatregelen voor terugkeer en overname, en 
bescherming van mensenrechten. 

In het verslag doen de controleurs een aantal aanbevelingen aan de Commissie: 

– Verduidelijk de doelstellingen van het migratiebeleid, ontwikkel een kader voor prestatiemeting, 
en richt beschikbare financiële middelen op duidelijk omschreven en gekwantificeerde 
prioriteiten; 

– Verbeter de voorbereiding en selectie van projecten; 

– Benadruk het verband tussen migratie en ontwikkeling; 

– Verbeter de coördinatie binnen de EU-instellingen, met partnerlanden en de lidstaten. 

In het licht van de voortdurende uitgaven aan migratie gerelateerde kwesties en de mogelijke 
toewijzing van aanzienlijke bedragen aan Turkije, roept het verslag van de Europese Rekenkamer 
talrijke twijfels en vragen op. 

1. Is de Commissie het eens met de conclusies van de Rekenkamer? 

2. Op welke manier zal de Commissie uitvoering geven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer 
en binnen welke tijdspanne? 

3. Hoe is de Commissie van plan ervoor te zorgen dat de beschikbare gelden voor de Faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije vanaf het begin zinvol worden besteed? 
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