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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. merkt op dat de Rekenkamer concludeert dat de jaarrekeningen van alle agentschappen 
op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (de "JBZ-agentschappen"), op alle 
materiële punten een getrouw beeld geven van de financiële situatie op 31 december 
2017, en dat hun verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

2. onderkent evenwel dat de Rekenkamer wat betreft het EASO een afkeurend oordeel 
heeft gegeven vanwege materiële en systematische niet-conformiteit van betalingen met 
het financieel reglement van het EASO alsmede andere toepasselijke voorschriften en 
bepalingen, die voornamelijk verband houden met aanbestedings- en 
aanwervingsprocedures die ten grondslag liggen aan betalingen; betreurt het dat de 
gecombineerde omvang van de fouten van niet-conforme betalingen ten minste 
7,7 miljoen EUR bedraagt ofwel 10,3 % van de totale in 2017 verrichte betalingen van 
het EASO, wat vergeleken met 2016 een aanzienlijke toename van het foutenpercentage 
betekent; neemt kennis van de exponentiële verslechtering van de personeelssituatie van 
het EASO in 2017; betreurt het dat het EASO in 2017 niet over de administratieve 
capaciteit beschikte om het grote aantal vacatures te vullen, hetgeen een aanzienlijk 
risico inhoudt voor de voortzetting van zijn activiteiten op de huidige schaal; is 
ingenomen met het krachtige engagement van het EASO om zijn organisatorische en 
bestuurlijke tekortkomingen onverwijld aan te pakken; neemt kennis van de weigering 
van het Parlement om in oktober 2018 kwijting te verlenen voor de begroting 2016 van 
het EASO; 

3. wijst erop dat de Rekenkamer in 2017 nogmaals heeft gemeld dat in het geval van 
Frontex dikwijls onvoldoende bewijs is van de door de samenwerkende landen 
gedeclareerde uitgaven; is verheugd over het besluit van Frontex om een vereenvoudigd 
model voor de vergoeding van kosten in te voeren om deze sinds 2014 terugkerende 
kwestie aan te pakken; wijst er in dit verband ook op dat de Rekenkamer melding heeft 
gemaakt van annuleringen van begrotingskredieten die zijn overgedragen van 
voorgaande jaren, wat wijst op een duidelijke overschatting door overheidsdiensten van 
EU-lidstaten en andere samenwerkende landen van de begrotingsbehoeften van Frontex 
in die jaren;

4. neemt kennis van het feit dat Cepol als enig JBZ-agentschap zijn boekhoudkundige 
functies op contractbasis heeft gedelegeerd aan de rekenplichtige van de Commissie; 
moedigt de andere agentschappen aan hetzelfde te doen aangezien dit de effectiviteit 
van de voorbereiding van de jaarrekening zal vergroten en de betrouwbaarheid ervan zal 
waarborgen;

5. benadrukt dat voor de ontwikkeling en uitvoering van IT-projecten eu-LISA een 
uitbestedingsmodel heeft moeten toepassen waarbij ongeveer 90 % van de bijbehorende 
werkzaamheden, zoals het operationeel beheer van de systemen, door drie contractanten 
is uitgevoerd, omdat de noodzakelijke personele middelen ontbraken; onderkent dat 
IT-projecten eigendom zijn en onder controle staan van het agentschap, maar is 
bevreesd dat een model waarbij de activiteiten voor verdere of nieuwe ontwikkeling van 
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zulke gevoelige IT-systemen in die mate worden uitbesteed, aanzienlijke risico's creëert 
van overmatig gebruik en een te grote afhankelijkheid van zijn externe contractanten 
met zich brengt; beklemtoont dat het kleine aantal personeelsleden in essentiële 
operationele eenheden tot aanzienlijke risico's leidt voor de continuïteit van de 
activiteiten; is ingenomen met hetgeen eu-LISA tot dusverre in dit opzicht heeft 
ondernomen en verzoekt eu-LISA passende maatregelen te nemen op zowel 
organisatorisch als mogelijk technologisch/operationeel niveau om deze risico's op de 
lange termijn te beperken, teneinde de continuïteit van de activiteiten van het 
agentschap en de werking van het Schengengebied te waarborgen; verzoekt eu-LISA 
erop toe te zien dat de contractanten niet gebonden zijn door wetgeving van derde 
landen die hen in conflict kan brengen met de nodige vertrouwelijkheidsregelingen van 
het eu-LISA;

6. betreurt het dat de Rekenkamer niet alleen bij het EASO tekortkomingen ten aanzien 
van aanbestedingen heeft vastgesteld maar ook bij eu-LISA, FRA en Cepol, met name 
met betrekking tot diensten, hetgeen het beginsel van een goede prijs-
kwaliteitverhouding in gevaar brengt; merkt op dat de veelvoorkomende 
tekortkomingen die zijn vastgesteld onder meer bestaan uit een gebrek aan adequaat 
evenwicht tussen prijs- en kwaliteitsaspecten voor gunningscriteria, een suboptimaal 
ontwerp van kaderovereenkomsten, het gebruik van kaderovereenkomsten die de 
aankoop van diensten waarvoor de specificaties en/of de prijs niet voldoende 
gedetailleerd waren, mogelijk maakten en het ongerechtvaardigd gebruik van 
bemiddelingsdiensten. roept deze agentschappen op de corrigerende maatregelen te 
nemen om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

7. betreurt het dat verschillende agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse 
zaken vacatures uitsluitend publiceren op hun eigen website en in een beperkt aantal 
talen; verzoekt alle agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken alle 
vacatures systematisch en in alle talen op de website van het Europees Bureau voor 
personeelsselectie (EPSO) te publiceren, om de transparantie voor de burgers van de 
Unie te vergroten; beseft dat het vertalen van vacatures in alle EU-talen extra kosten 
met zich meebrengt en verzoekt de Europese Commissie maatregelen te overwegen om 
de financiële lasten voor de agentschappen in verband met de vertaling van vacatures te 
verlichten, onder meer door een ad-hocraamovereenkomst te sluiten met het 
Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT).
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