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1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2020
(2021/2146(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Grens- en kustwachtagentschap 
voor het begrotingsjaar 2020,

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2020, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen1,

– gezien de verklaring2 van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2020 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van [...] 2022 betreffende de aan het agentschap te 
verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2020 
(00000/2022 – C9-0000/2022),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20123, en met name artikel 70,

– gezien Verordening (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad van 
13 november 2019 betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 1052/2013 en Verordening (EU) 2016/16244, en met name 
artikel 116,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 
18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het 
Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, 

1 PB C 439 van 29.10.2021, blz. 3. Jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de EU-agentschappen 
betreffende het begrotingsjaar 2020: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_NL.pdf.
2 PB C 439 van 29.10.2021, blz. 3. Jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de EU-agentschappen 
betreffende het begrotingsjaar 2020: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_NL.pdf.
3 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
4 PB L 295 van 14.11.2019, blz. 1.
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Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad5, en met name artikel 105,

– gezien artikel 100 en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0000/2022),

1. verleent de uitvoerend directeur van het Europees Grens- en kustwachtagentschap 
kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2020 / stelt zijn besluit om de uitvoerend directeur van het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap kwijting te verlenen voor de uitvoering van de 
begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020 uit;

2. formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 
uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor 
publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

5 PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1.
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2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Grens- en kustwachtagentschap 
voor het begrotingsjaar 2020
(2021/2146(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Grens- en kustwachtagentschap 
voor het begrotingsjaar 2020,

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2020, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen1,

– gezien de verklaring2 van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2020 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van [...] 2022 betreffende de aan het agentschap te 
verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2020 
(00000/2022 – C9-0000/2022),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20123, en met name artikel 70,

– gezien Verordening (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad van 
13 november 2019 betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 1052/2013 en Verordening (EU) 2016/16244, en met name 
artikel 116,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 
18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het 
Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, 

1 PB C 439 van 29.10.2021, blz. 3. Jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de EU-agentschappen 
betreffende het begrotingsjaar 2020: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_NL.pdf.
2 PB C 439 van 29.10.2021, blz. 3. Jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de EU-agentschappen 
betreffende het begrotingsjaar 2020: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_NL.pdf.
3 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
4 PB L 295 van 14.11.2019, blz. 1.
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Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad5, en met name artikel 105,

– gezien artikel 100 en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0000/2022),

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2020 / stelt de afsluiting van de 
rekeningen van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 
2020 uit;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van 
het Europees Grens- en kustwachtagentschap, de Raad, de Commissie en de 
Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese 
Unie (L-serie).

5 PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1.
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3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen 
van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2020
(2021/2146(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting 
van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2020,

– gezien artikel 100 en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0000/2022),

A. overwegende dat de definitieve begroting van het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap (hierna “het Agentschap”) voor het begrotingsjaar 2020 volgens 
de staat van ontvangsten en uitgaven1 364 432 655 EUR bedroeg, een toename van 
10,40 % ten opzichte van 2019; overwegende dat de begroting van het Agentschap 
voornamelijk afkomstig is uit de begroting van de Unie;

B. overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Bureau 
voor het begrotingsjaar 2020 (het “verslag van de Rekenkamer”) verklaart redelijke 
zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Bureau betrouwbaar is en de 
onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

C overwegende dat het Agentschap sinds december 2019 een nieuw mandaat uitvoert met 
een essentiële uitbreiding die aanzienlijk is op het gebied van dienstreizen en personeel 
en waarvoor een toereikende begroting vereist is;

Financieel en begrotingsbeheer

1. stelt met bezorgdheid vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht 
gedurende het begrotingsjaar 2020 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage 
van de begroting van 78,42 %, hetgeen neerkomt op een daling van 21,42 % ten 
opzichte van 2019; stelt met bezorgdheid vast dat het uitvoeringspercentage voor de 
betalingskredieten slechts 43,84 % bedroeg, wat overeenkomt met een daling met 
25,30 % ten opzichte van 2019;

2. neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer dat het Agentschap zich voor de 
financiële planning van zijn terugkeeroperaties baseert op ramingen van de 
samenwerkende landen en dat volledige en tijdige beschikbaarheid van deze informatie 
van cruciaal belang is; neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer dat een 
nationale autoriteit in 2020 in één geval twee eerder niet aangekondigde 

1 PB C 143 van 30.4.2020, blz. 6.
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terugkeeroperaties voor een totaalbedrag van 355 000 EUR heeft opgenomen in een 
subsidieovereenkomst bij de financiële afsluiting van de actie, wat heeft geleid tot een 
plotseling begrotingstekort voor het Agentschap, waardoor het Agentschap gedwongen 
werd achteraf een begrotingsvastlegging te doen, hetgeen in strijd was met het 
financieel reglement van het Agentschap; beseft dat het Agentschap afhankelijk is van 
samenwerkende landen en verzoekt het Agentschap strengere normen vast te stellen en 
te handhaven met betrekking tot de volledigheid en tijdigheid van de ontvangst van 
informatie over de financiële planning van operaties, met inbegrip van 
terugkeeroperaties;

3. neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer dat de bijdrage van de 
geassocieerde Schengenlanden te laag is opgegeven, aangezien deze 6,91 % van de 
oorspronkelijke begroting van het Agentschap uitmaakte, terwijl dit 7,43 % had moeten 
zijn, zonder dat de bijdrage van de Unie te hoog wordt opgegeven, aangezien deze in de 
begroting is opgenomen ongeacht de deelname van de geassocieerde Schengenlanden; 
herhaalt de opmerking van de Rekenkamer dat dit een aanwijzing is dat de Commissie 
aanvullende richtsnoeren moet verschaffen aan organen van de Unie over de wijze 
waarop bijdragen van derde landen consequent moeten worden berekend;

4. neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer dat de pandemie gevolgen heeft 
gehad voor de activiteiten en de uitvoering van de begroting van het Agentschap in 
2020, waarbij het Agentschap zijn oorspronkelijke begroting met 95 000 000 EUR heeft 
verlaagd door middel van twee gewijzigde begrotingen; stelt vast dat er in 2021 een 
voorlopige begrotingsvastlegging van 18 100 000 EUR voor de voorbereiding van 
inzetten ter plaatse werd overgedragen zonder dat het Agentschap een juridische 
verbintenis was aangegaan binnen de in artikel 75 van het financieel reglement van het 
Agentschap bepaalde termijn; merkt op dat het Agentschap deze opmerking aanvaardt 
en werkt aan corrigerende maatregelen om toekomstige voorvallen te voorkomen;

5. herinnert aan de opmerkingen van de kwijtingsautoriteit over het hanteren van de 
benadering met eenheidskosten bij de inzet van zware technische uitrusting, en verzoekt 
het Agentschap de kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van de resultaten van de 
voorgestelde contacten met de Rekenkamer en de Commissie om het probleem van het 
gebrek aan ondersteunend bewijs op te lossen;

Prestaties

6. merkt op dat het Agentschap bepaalde maatregelen inzet als kernprestatie-indicatoren 
(KPI’s) om de prestaties van zijn activiteiten te beoordelen, zoals vastgesteld door de 
raad van bestuur van het Agentschap, die voortvloeien uit het enig 
programmeringsdocument 2020-2022; neemt met name kennis van de KPI’s met 
betrekking tot de vacaturegraad, de beschikbaarheid en toereikendheid van 
personeelspools, de beschikbaarheid van technische uitrusting voor de missie van het 
Agentschap en de opsporing van illegale grensoverschrijdingen;

7. merkt op dat het Agentschap twee snelle grensinterventies aan de externe land- en 
zeegrenzen van Griekenland met Turkije heeft uitgevoerd, waarvoor de inzet van 
technische uitrusting uit de pools van snel inzetbare uitrusting en technische uitrusting, 
alsook personele middelen vereist waren;
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8. merkt op dat de surveillancevliegtuigen van het Agentschap in 2020 in totaal 1 068 
missies hebben uitgevoerd, waarvan er 1 030 surveillancevluchten waren en 38 
betrekking hadden op visserijcontrole;

9. merkt op dat de middelen van het Agentschap voor maritieme operaties hebben 
bijgedragen tot het redden van meer dan 3 408 migranten tijdens patrouilleactiviteiten, 
wat ook heeft geleid tot de opsporing van 790 smokkelaars, vier mensenhandelaren en 
een grote verscheidenheid aan andere soorten grensoverschrijdende misdrijven, zoals de 
smokkel van illegale goederen en stoffen (1 463 liter alcohol, 4 013 stuks munitie, 
ongeveer 361 kilogram cocaïne, meer dan 144 ton hasj en marihuana, en 40 kilo 
heroïne);

10. merkt op dat de terugkeeroperaties van het Agentschap, ondanks de gevolgen van de 
beperkingen vanwege de COVID-19-pandemie, werden voortgezet met 21 lidstaten die 
als organisator of deelnemer te maken hadden met terugkeeroperaties in de vorm van 
door het Agentschap gecoördineerde en medegefinancierde chartervluchten, met in 
totaal 7 952 overgeleverde personen, waarmee 28 derde landen van terugkeer werden 
bereikt – aanzienlijk lagere aantallen dan in 2019; merkt op dat gevallen van vrijwillige 
terugkeer goed waren voor 18 % van alle ondersteunde vluchten; merkt op dat 
26 lidstaten met steun van het Agentschap terugkeeroperaties via lijnvluchten 
uitvoerden, waarbij 3 981 onderdanen uit derde landen zijn teruggestuurd naar 83 
landen van terugkeer, waarvan 2 173 (55 %) zonder begeleiding en 1 532 (38 %) 
vrijwillig terugkeerden;

11. merkt op dat de activiteiten van de grondrechtenfunctionaris van het Agentschap 
werden gehinderd door de beperkingen vanwege de COVID-19-pandemie, met name 
zijn monitorende rol ter plaatse op de actieterreinen van het Agentschap, als gevolg van 
algemene reisbeperkingen en de sluiting van de grenzen van de Unie; merkt op dat de 
monitoring uitsluitend werd uitgevoerd door contacten te onderhouden met de afdeling 
Operationele Respons van het Agentschap en de afdeling Situationeel Bewustzijn en 
Monitoring, briefings voor ingezette functionarissen bij te wonen en binnenkomende 
verslagen te mogen raadplegen, informatie uit de media te verzamelen, samen te werken 
met het adviesforum en andere internationale organisaties; merkt op dat de 
grondrechtenfunctionaris tien verslagen over ernstige incidenten formeel heeft 
geregistreerd, waarbij drie eindverslagen van de grondrechtenfunctionaris de verslagen 
over ernstige incidenten hebben afgesloten en drie andere als afgesloten werden 
beschouwd in afwachting van de publicatie van de verslagen van de 
grondrechtenfunctionaris; merkt op dat bovengenoemde verslagen over ernstige 
incidenten betrekking hebben op vermeende schendingen van de grondrechten bij 
operationele activiteiten, met inbegrip van terugkeeroperaties, die worden 
gecoördineerd door het Agentschap (d.w.z. met betrekking tot personeel van de 
lidstaten en het Agentschap);

Personeelsbeleid

12. betreurt het dat de personeelsformatie op 31 december 2020 voor 63,01 % was 
ingevuld, aangezien 662 van de 1 050 tijdelijke functionarissen waren aangesteld die in 
het kader van de begroting van de Unie waren toegestaan (tegenover 484 toegestane 
posten in 2019); stelt vast dat er verder nog 387 contractanten en 185 gedetacheerde 
nationale deskundigen voor het Agentschap werkten (terwijl er in 2020 730 
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contractanten en 220 gedetacheerde nationale deskundigen waren toegestaan voor het 
Agentschap);

13. herinnert aan de bezorgdheid van de kwijtingsautoriteit over de aanwerving van de 
toezichthouders voor de grondrechten van het Agentschap in de juiste rangen; verzoekt 
het Agentschap de lopende aanwervingsprocedures snel af te ronden en de 
werkzaamheden van de grondrechtenfunctionaris te integreren in de operationele 
procedures van het Agentschap;

14. herinnert eraan dat de correctiecoëfficiënt voor personeel in Warschau, Polen, voor 
2020 70,09 was; onderkent dat lagere salarissen een negatief effect kunnen hebben op 
Europese sollicitanten en kunnen bijdragen aan de algemene problemen van Frontex bij 
het werven van personeel;

15. neemt kennis van het voor 2020 gemelde genderevenwicht op het niveau van het hoger 
management met 15 mannen (75 %) en 5 vrouwen (25 %), op het niveau van de raad 
van bestuur met 50 mannen (83,3 %) en 10 vrouwen (16,7 %) en het totale personeel 
van het Agentschap bestaat uit 870 mannen (70,5 %) en 364 vrouwen (29,5 %);

16. wijst erop dat het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) in 2019 een 
onderzoek is gestart waarbij het Agentschap betrokken is; herhaalt zijn verzoek aan het 
Agentschap om volledig samen te werken met OLAF en de kwijtingsautoriteit op de 
hoogte te houden van alle ontwikkelingen die relevant zijn voor de kwijtingsprocedure;

17. maakt uit de antwoorden van het Agentschap op de schriftelijke vragen van het 
Parlement op dat er in 2020 in totaal 17 gevallen van intimidatie zijn gemeld aan de 
bevoegde entiteiten van het Agentschap; verzoekt het Agentschap elk geval zorgvuldig 
te beoordelen en een nultolerantiebenadering te hanteren ten aanzien van 
psychologische of seksuele intimidatie; is ingenomen met de trainingen die de 
vertrouwenspersonen hebben gevolgd en met de acties die zijn ondernomen om het 
personeel bewust te maken van en te informeren over de vertrouwenspersonen; is 
verheugd over de online bewustmakingstrainingen voor de directie, hogere managers, 
managers van het middenkader en teamleiders, en over het feit dat specifieke 
bewustmakingstrainingen zijn georganiseerd voor personeelsleden die zich voor 
dergelijke sessies hebben aangemeld;

Aanbesteding

18. merkt op dat het Agentschap in 2020 23 openbare aanbestedingen heeft uitgeschreven, 
waarvan er vijf hebben geleid tot ondertekende contracten met een totale waarde van 
9 309 000 EUR, waarvan er 18 nog lopen, met een totale waarde van 153 294 000 EUR; 
merkt verder op dat het Agentschap 30 procedures met een lage en middelhoge waarde 
heeft opgestart (via onderhandelingen met drie resp. vijf gegadigden) met een totale 
waarde van 2 764 706,46 EUR, waarvan er 21 in 2020 hebben geresulteerd in 
ondertekende contracten met een totale waarde van 1 992 904 EUR, terwijl negen 
daarvan nog lopen, met een totale waarde van 771 802,46 EUR; merkt daarnaast op dat 
het Agentschap in 2020 213 procedures met een zeer geringe waarde (via 
onderhandelingen met één kandidaat) met een totale waarde van 1 347 649,76 EUR 
heeft afgehandeld; merkt ten slotte op dat 776 procedures in het kader van bestaande 
raamcontracten voor een totale waarde van 91 451 075,83 EUR in 2020 zijn 
afgehandeld, waarvan er 696 hebben geleid tot ondertekende specifieke contracten of 
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orders, met een totale waarde van 80 895 932,89 EUR, terwijl er 80 met een totale 
waarde van 10 555 142,94 EUR nog lopen;

19. merkt op dat het Agentschap de interinstitutionele aanbesteding voor de aankoop van 
persoonlijke beschermingsmiddelen heeft geleid, waaraan ongeveer vijftig andere 
instellingen, agentschappen en organen van de Unie deelnamen en met een totale 
waarde van 60 580 000 EUR;

20. is ingenomen met het feit dat het Agentschap richtsnoeren heeft opgesteld voor groene 
aanbestedingen voor schoonmaak- en kantinediensten en de levering van meubilair; 
spoort het Agentschap aan de ervaringen met groene aanbestedingen te evalueren en 
deze te delen met het netwerk van EU-agentschappen, en waar nodig het 
toepassingsgebied van groene aanbestedingen binnen het Agentschap uit te breiden;

Preventie van en omgang met belangenconflicten, en transparantie

21. betreurt het dat niet alle cv’s en belangenverklaringen van leden van de raad van bestuur 
op de website van het Agentschap worden gepubliceerd, met name de 
belangenverklaringen van de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van bestuur; 
verzoekt het Agentschap, met het oog op meer transparantie, de ontbrekende cv’s en 
belangenverklaringen te publiceren op zijn website en bij de kwijtingsautoriteit verslag 
uit te brengen over de maatregelen die op dat gebied zijn genomen;

22. herinnert aan de opmerkingen van de kwijtingsautoriteit in de kwijting 2019 over 
transparantie en belangenvertegenwoordiging voor het Agentschap; stelt vast dat het 
Agentschap een nieuwe procedure heeft ingevoerd om de transparantie en gelijke 
kansen te vergroten door de dialogen met de sector te stroomlijnen; merkt op dat alle 
bijeenkomsten van de sector (i-days) online werden georganiseerd waarbij meer dan 
zestig oplossingen werden gepresenteerd door vijftig bedrijven, en waaraan werd 
deelgenomen door 430 vertegenwoordigers van het Agentschap, de lidstaten en partners 
van de Unie, alsook internationale organisaties; merkt op dat het Agentschap, naast de 
i-days, een onlinepresentatie heeft georganiseerd van technologische oplossingen die 
relevant zijn voor de invoering van het inreis-uitreissysteem, gelijktijdig met de 
Internationale Conferentie over biometrische grenstoepassingen, waarbij meer dan 100 
oplossingen werden aangereikt, met 23 presentaties van de sector voor meer dan 470 
deelnemers aan de conferentie; verzoekt het Agentschap aan de hoogste normen op het 
gebied van transparantie te voldoen en zijn onlinetransparantieregister actueel te 
houden;

Interne controle

23. neemt kennis van de beoordeling van het internecontrolesysteem die het Agentschap in 
2020 heeft uitgevoerd, en concludeert dat, hoewel het systeem over het algemeen als 
doeltreffend wordt beschouwd, er enkele verbeteringen nodig zijn; merkt op dat dit met 
name betrekking heeft op de internecontrolebeginselen 10 (controleactiviteiten), 15 
(communicatie met externe partijen over aangelegenheden die van invloed zijn op de 
interne controle) en 16 (jaarlijkse en doorlopende beoordeling van het 
internecontrolesysteem); verzoekt het Agentschap ook rekening te houden met de 
opmerkingen van de Rekenkamer bij de jaarlijkse beoordeling van het 
internecontrolesysteem; merkt op dat het Agentschap een actieplan heeft opgesteld om 
de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en dat het zich inzet voor een snelle 
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uitvoering van de maatregelen; verzoekt het Agentschap de kwijtingsautoriteit op de 
hoogte te houden van de geboekte vooruitgang;

24. neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer dat het Agentschap geen 
uitzonderingsnota in het centrale register voor uitzonderingen heeft opgenomen; 
verzoekt het Agentschap zijn hoge normen inzake transparantie en tijdige en volledige 
registratie van uitzonderingen en gevallen van niet-naleving en de onderliggende 
documentatie te handhaven;

25. neemt kennis van de bevinding van de Rekenkamer dat het Agentschap de Commissie 
op 1 september 2020 om toestemming heeft gevraagd om 100 AST-posten op te 
waarderen tot hogere posten (rang AD 7 of hoger) voor het permanente korps en de 
nieuwe taken in het kader van het nieuwe mandaat; merkt op dat het Agentschap, in 
afwachting van het antwoord van de Commissie, op 9 september 2020 47 aanbiedingen 
aan kandidaten voor hogere posten heeft verzonden, waarna de Commissie het 
Agentschap ervan in kennis stelde dat het geen wettelijke bevoegdheid had om de 
posten op te waarderen, waardoor het Agentschap de 47 vacatures onmiddellijk heeft 
ingetrokken; neemt kennis van de maatregelen die het Agentschap heeft genomen om 
de vereiste duidelijkheid van de Commissie te verkrijgen over zijn personeelsformatie 
en het dringende karakter van de vereiste aanwervingen; verzoekt het Agentschap en de 
Commissie hun communicatie te verbeteren en de acties van het Agentschap beter af te 
stemmen op de besluitvormingsprocessen van de Commissie om herhaling van 
dergelijke situaties te voorkomen;

COVID-19-respons en bedrijfscontinuïteit

26. neemt kennis van de oprichting van een crisiscel binnen het Agentschap die het 
uitvoerend management tijdens de COVID-19-pandemie heeft ondersteund door 
ondersteuning te bieden op het gebied van bedrijfscontinuïteit, de gezondheid, de 
veiligheid en het welzijn van het personeel te waarborgen en verstoringen van de 
activiteiten van het Agentschap tot een minimum te beperken; merkt op dat de crisiscel 
ertoe bevoegd was om tijdelijk functies en personeel van entiteiten binnen het 
Agentschap toe te wijzen om te zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van 
processen en taken;

27. merkt op dat het Agentschap specifieke richtsnoeren heeft opgesteld voor telewerken 
tijdens de COVID-19-pandemie evenals een exitstrategie; merkt op dat, om telewerken 
gemakkelijker te maken en bij te dragen tot het scheppen van passende 
arbeidsomstandigheden voor het personeel, alle personeelsleden, evenals extern 
personeel in geval van gerechtvaardigde zakelijke behoeften, bepaalde kantoor- en 
ICT-apparatuur die zij gewoonlijk in het kantoor gebruiken, mee naar huis mochten 
nemen, met behulp van een interne procedure die is ontwikkeld om de controle op de 
apparatuur en een goed verloop van het ophalen van de apparatuur op het werk te 
waarborgen;

28. neemt kennis van het verslag van het Agentschap dat er een nieuwe papierloze 
workflow is gestart voor financiële en aanbestedingsprocedures, met inbegrip van 
nieuwe uitvoeringsinstrumenten, zoals onlinevertolking; neemt kennis van de 
opmerking van het Agentschap dat de gevolgen van de pandemie in sommige gevallen 
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positief kunnen zijn, aangezien de pandemie de broodnodige innovaties heeft versneld 
en sommige procedures heeft vereenvoudigd;

29. merkt op dat het opleidingsplan van het Agentschap aanzienlijke gevolgen heeft 
ondervonden van de pandemie, met reisbeperkingen die werden opgelegd door de 
lidstaten en geassocieerde Schengenlanden, waardoor zowel opleiders als 
opleidingslocaties niet beschikbaar waren en de mogelijkheid om naar de 
opleidingslocaties te reizen werd beperkt; neemt kennis van de inspanningen van het 
Agentschap om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen door het gehele opleidingsproces 
opnieuw te ontwerpen, aangepast aan leren op afstand;

Overige opmerkingen

30. herinnert aan de voorwaarden die de kwijtingsautoriteit in het tweede kwijtingsverslag 
van het Agentschap voor 2019 heeft geformuleerd voor de vrijgave van een 
begrotingsreserve; merkt op dat de reserve niet is opgenomen in de begroting van het 
Agentschap voor 2022; verzoekt het Agentschap niettemin de kwijtingsautoriteit op de 
hoogte te stellen van de vooruitgang die is geboekt bij het vervullen van de zes door de 
kwijtingsautoriteit geformuleerde voorwaarden;

31. merkt op dat de Europese Ombudsman 13 zaken heeft behandeld die verband houden 
met het Agentschap: zes over de toegang van het publiek tot documenten, zes over 
personeelsbeheer en één over de grondrechten; merkt op dat de Ombudsman in zes 
gevallen geen aanbevelingen heeft gedaan, dat de uitvoering van vier aanbevelingen nog 
gaande is en dat in drie gevallen de aanbeveling reeds is uitgevoerd;

°

° °

32. verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn 
resolutie van [...] 20222 over het functioneren en het financiële beheer van en de 
controle op de agentschappen.

2 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0000.


