
AD\1020893NL.doc PE529.716v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

2014/2005(INI)

26.2.2014

ADVIES

van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

aan de Begrotingscommissie

inzake onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen 
worden getrokken en hoe moet het verder
(2014/2005(INI))

Rapporteur voor advies: Kinga Göncz



PE529.716v02-00 2/5 AD\1020893NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\1020893NL.doc 3/5 PE529.716v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is ingenomen met de overeenkomsten inzake de fondsen op het gebied van justitie en 
binnenlandse zaken; onderkent dat de onderhandelingsteams van het Parlement een 
aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan de uiteindelijke inhoud van de JBZ-fondsen, 
met name met betrekking tot de inhoud van de algemene en specifieke doelstellingen, de 
minimumpercentages van de uitgaven in verband met de doelstellingen, de indicatoren 
voor het meten van het succes van de fondsen en de samenhang tussen interne en externe 
EU-maatregelen;

2. is diep teleurgesteld dat de conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari 2013 
over het MFK een bedrag voor hoofdstuk 3 bevatten dat 16,6% lager was dan voorgesteld 
was door de Commissie, wat heeft geleid tot grote bezuinigingen van wel 23% op het 
Fonds voor interne veiligheid en 20% op het Fonds voor asiel en migratie; stelt vast dat de 
late mededeling van de MFK-cijfers en de voor ieder beleidsterrein beschikbare plafonds, 
de afzonderlijke rapporteurs niet heeft geholpen bij de ontwikkeling van een strategische 
aanpak van de onderhandelingen met de Raad; vraagt de Commissie dringend om in de 
toekomst alle bijgewerkte MFK-cijfers tegelijkertijd aan de Raad en het Parlement voor te 
leggen.

3. spreekt haar waardering uit voor de constructieve rol die de beide roulerende 
voorzitterschappen en de Commissie tijdens de onderhandelingen gespeeld hebben op het 
gebied van justitie; onderkent dat dit heeft geleid tot een vroegtijdige en bevredigende
oplossing van de wezenlijke vraagstukken;

4. betreurt het feit dat op het gebied van binnenlandse zaken, de Raad – daarin gesteund door 
de Commissie – de indruk wekte meer geïnteresseerd te zijn in het aanvullen van de 
begrotingen van de lidstaten dan in het bevorderen van Europese meerwaarde en Europese 
solidariteit; onderstreept – met alle begrip voor de bijzonder moeilijke economische en 
financiële situatie – dat de JBZ-fondsen eerst en vooral Europese belangen moeten dienen 
en ten goede moeten komen aan activiteiten met een duidelijke Europese meerwaarde, 
zoals het EU-hervestigingsprogramma en andere op de Unie georiënteerde activiteiten; 
betreurt het geen gedelegeerde handelingen te hebben ontvangen in de zin van artikel 290 
VWEU voor programmeringsbesluiten, ofschoon zulke besluiten duidelijk aan de 
voorwaarden voor gedelegeerde handelingen in de zin van het Verdrag beantwoorden; 
betreurt het dat de Commissie en de Raad hebben geopperd om het Fonds voor asiel en 
migratie en het Fonds voor interne veiligheid aan te spreken om optreden in derde landen 
te financieren zonder nadere specificatie van een rechtsgrondslag voor zulk optreden, 
waardoor het Parlement de mogelijkheid mist dit aan te vechten;

5. stelt verder vast dat, in verband met de fondsen voor binnenlandse zaken, de gewone 
wetgevingsprocedure niet de mogelijkheid biedt aan de Commissie en de Raad om, zonder 
de betrokkenheid van het Parlement, tussen hen tot een gemeenschappelijk standpunt te 
komen en vervolgens dat standpunt als een voldongen feit aan het Parlement te 
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presenteren; wijst erop dat indien de Commissie niet bereid is om haar oorspronkelijke 
voorstel te verdedigen, zij een gewijzigd voorstel moet indienen; acht het raadzaam om 
nieuwe praktische regelingen voor financiële onderhandelingen in te voeren, waartoe 
onder meer behoort de organisatie van een vroegtijdige uitwisseling van standpunten 
tussen de drie instellingen over de rol, de functie en de meerwaarde van de EU-begroting; 
verlangt dat de Commissie bij toekomstige interinstitutionele onderhandelingen haar rol 
van eerlijke bemiddelaar vervult;

6. is van mening dat het een eerste vereiste is dat het Parlement blijft hameren op een 
resultaatgerichte aanpak van EU-fondsen, die niet beperkt moet zijn tot de loutere 
hoeveelheid uitgevoerde maatregelen maar ook de beoordeling van de kwaliteit van deze 
maatregelen moet omvatten; beveelt aan dat in toekomstige JBZ-fondsen kwalitatieve 
indicatoren nader worden uitgewerkt en opgenomen waaraan het uiteindelijke succes van 
EU-financiering kan worden afgemeten;

7. vraagt de Commissie om toe te zien op een snelle invulling van de nieuwe fondsen, een 
volledig en efficiënt gebruik van de beschikbare bedragen, eerlijke geografische verdeling 
en hulp voor ondermaats presterende regio's;

8. is van mening, in aanmerking genomen dat de bezuinigingen zonder gemotiveerde reden 
aan het Parlement zijn opgedrongen, dat het Parlement, zodra de tussentijdse herziening 
ter behandeling voorligt, de nadruk moet leggen op de speciale gebieden waar het forst is 
bezuinigd;

9. is van mening dat het Parlement in het kader van de tussentijdse herziening al zijn 
onderhandelingsvaardigheid moet gebruiken in de medebeslissingsprocedure, zonder zich 
besluiten en cijfers door de Europese Raad te laten opdringen;

10. acht het van cruciaal belang dat het Parlement passend toezicht houdt op de uitvoering van 
de fondsen door de Commissie en, in voorkomend geval, door de lidstaten; doet de 
betreffende commissies de aanbeveling hun prioriteiten te heroverwegen voor de 
herziening in 2016, teneinde politieke sturing te geven; wijst erop dat zijn Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, als de commissie die 
verantwoordelijk is op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, gehouden is om het 
betreffende toetsingsmechanisme in te stellen;
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