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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. is ingenomen met het advies van de Europese Rekenkamer over de jaarrekening van de 
Unie voor 2019; is tevreden over de algemene uitvoering door de Commissie van de 
begrotingsonderdelen “Migratie en binnenlandse zaken”en“Justitie en consumenten” in 
2019;

2. merkt op dat voor de uitgaven van in het bijzonder rubriek 3 (Veiligheid en 
burgerschap) de Rekenkamer ervoor heeft gekozen om een steekproef van 
19 verrichtingen te onderzoeken, die was bedoeld om bij te dragen aan de algemene 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer; wijst erop dat de Rekenkamer het 
foutenpercentage voor rubriek 3 niet heeft berekend aangezien de reikwijdte van de 
controle niet was ontworpen om representatief te zijn voor die rubriek; betreurt dat de 
Rekenkamer deze berekening niet heeft uitgevoerd ondanks dat het Parlement hiertoe 
meerdere keren heeft opgeroepen; betreurt dat zeven van de 19 door de Rekenkamer 
onderzochte verrichtingen fouten bevatten, waaronder drie kwantificeerbare fouten die 
gevolgen hadden voor de bedragen die ten laste van de EU-begroting kwamen; 

3. is verheugd dat de Rekenkamer geen ernstige tekorten heeft kunnen vaststellen in de 
goedkeuringsprocedures van de Commissie met betrekking tot het Fonds voor asiel, 
migratie en integratie (AMIF) en het Fonds voor interne veiligheid (ISF), en dat zij 
akkoord gaat met de goedkeuringsbesluiten van de Commissie; merkt op dat in de 
controle eveneens vier gevallen van niet-naleving van wettelijke bepalingen inzake de 
selectie van projecten en aanbestedingsregels zijn vastgesteld die geen financiële 
gevolgen voor de Uniebegroting hadden; benadrukt in dat verband dat volgens de 
Rekenkamer de niet-naleving van wettelijke bepalingen op zichzelf goed financieel 
beheer van de Unie-uitgaven kan ondermijnen en mogelijk van invloed kan zijn op de 
subsidiabiliteit van de gedeclareerde kosten; verzoekt de Commissie om de 
aanbevelingen van de Rekenkamer inzake het verstrekken van richtsnoeren aan de 
auditautoriteiten van de lidstaten betreffende het AMIF en het ISF in aanmerking te 
nemen; 

4. stelt met bezorgdheid vast dat voor zowel het AMIF als het ISF niet alle beschikbare 
middelen door de lidstaten zijn gebruikt; is van mening dat dit met name problematisch 
is gezien het toenemende gebruik van noodhulp voor het financieren van het beleid van 
de lidstaten op dat gebied; herinnert eraan dat de uitdagingen op het gebied van 
veiligheid en migratiebeheer een prioriteit van de Unie zijn; wijst met goedkeuring op 
de inspanningen van de Commissie in dat verband en roept de lidstaten op meer 
medewerking te verlenen op dit gebied;

5. merkt met bezorgdheid op dat de Rekenkamer heeft vastgesteld dat er aanzienlijke 
vertraging is opgetreden bij het bereiken van de doelstellingen die in het AMIF zijn 
vastgesteld met betrekking tot integratie en legale migratie; herinnert eraan dat er 
veilige migratiekanalen nodig zijn teneinde te voorkomen dat duizenden mensen hun 
leven verliezen door zeer riskante, vaak door criminele organisaties beheerste routes, te 
nemen; verzoekt de lidstaten en de Commissie om te werken aan de vaststelling van 
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veilige en legale migratiekanalen; wijst nogmaals op het belang van integratie voor een 
deugdelijk en inclusief beheer van migratie; dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan om samen programma’s met dat doel te ontwerpen;

6. is ingenomen met de nauwe samenwerking tussen OLAF en de Rekenkamer inzake de 
bestrijding van fraude ten nadele van de begroting; merkt op dat de Rekenkamer zowel 
in 2018 als in 2019 negen gevallen van fraude heeft gemeld bij OLAF, en dat OLAF op 
basis daarvan vijf onderzoeken heeft gestart; merkt op dat de voornaamste soorten 
fraude die de Rekenkamer heeft ontdekt valse onkostendeclaraties, onregelmatigheden 
met overheidsopdrachten en het kunstmatig scheppen van voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor subsidie van de Unie betroffen;

7. verwelkomt de speciale verslagen van de Rekenkamer, met name de verslagen over 
asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten1, over EU-informatiesystemen ter 
ondersteuning van grenstoezicht2 en over de bestrijding van fraude in verband met EU-
uitgaven3, waarin wordt gewezen op de positieve effecten van de oprichting van een 
Europees Openbaar Ministerie;

8. beklemtoont dat DG Justitie en Consumentenzaken zijn voorbehoud heeft gehandhaafd 
voor een materieel foutenpercentage met betrekking tot direct beheerde subsidies, 
neerkomend op een restfoutenpercentage van 2,65 %; wijst erop dat de Commissie heeft 
toegezegd haar methode voor de berekening van het foutenpercentage van subsidies in 
het kader van het programma “Rechten, gelijkheid en burgerschap” en het programma 
“Justitie” aan te zullen passen overeenkomstig de opmerkingen van de Rekenkamer, 
met ingang van de uitvoering van de auditcampagne 2020;

9. wijst erop dat DG Migratie en Binnenlandse Zaken twee voorbehouden heeft 
gehandhaafd voor gedeeld beheer (een voor het AMIF en het ISF en een voor het Solid-
programma voor de periode 2007-2013, waarbij voor elk nog een voorbehoud geldt met 
betrekking tot verschillende lidstaten) en een voorbehoud voor direct beheerde 
subsidies, vanwege een materieel foutenpercentage neerkomend op een 
restfoutenpercentage van 4,11 % en een geschatte omvang van 7,21 miljoen EUR; wijst 
erop dat volgens het jaarlijkse activiteitenverslag 2019 van de Commissie het 
gemiddelde restfoutenpercentage voor het AMIF en het ISF 1,57 % bedraagt, ruim 
onder de materiële drempel van 2 %; spreekt zijn bezorgdheid uit over de uitvoering 
van het project voor noodhulp “Versterking van het toezicht aan de buitengrenzen van 
Kroatië in verband met de toegenomen migratiedruk” dat liep van september 2018 tot 
eind 2019, en wijst op de opening van zaak 1598/2020/MMO door de Europese 
Ombudsman, die betrekking heeft op “de wijze waarop de Europese Commissie de 
eerbiediging van de grondrechten door de Kroatische autoriteiten monitort en waarborgt 
in het kader van grensbeheeractiviteiten”; wijst erop dat de Commissie extra nadruk 
heeft gelegd op de instelling van een onafhankelijk monitoringmechanisme, zoals 
vereist volgens de subsidieregels; merkt verder op dat de Commissie nauw samenwerkt 

1 Speciaal verslag nr. 24/2019 van de Rekenkamer getiteld “Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten: tijd 
om de inspanningen op te voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te dichten”.
2 Speciaal verslag nr. 20/2019 van de Europese Rekenkamer getiteld “EU-informatiesystemen ter ondersteuning 
van grenstoezicht: een sterk instrument, maar meer aandacht nodig voor tijdige en volledige gegevens”.
3 Speciaal verslag nr. 01/2019 van de Europese Rekenkamer getiteld “Bestrijding van fraude in verband met EU-
uitgaven: maatregelen zijn nodig”.
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met Kroatië, dat heeft aangegeven voornemens te zijn dit onafhankelijk 
monitoringmechanisme te zullen invoeren; herinnert eraan dat alle acties die worden 
gefinancierd met de financieringsinstrumenten van de EU moeten worden uitgevoerd 
met inachtneming van het Handvest van de grondrechten; dringt er daarom op aan dat 
toekomstige noodhulp voor Kroatië in verband met grensbeheer pas mag worden 
toegekend na de invoering van het monitoringmechanisme; verzoekt de Ombudsman 
om het Parlement regelmatig updates over zaak 1598/2020/MMO te verstrekken;

10. herinnert aan zijn brief aan de Commissie van 13 februari 2020 over de uitvoering van 
de twee gedelegeerde handelingen waarbij het instrument voor financiële steun voor de 
buitengrenzen en visa werd toegevoegd aan de 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/4464 en een nieuwe specifieke actie aan de 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/4455 inzake het AMIF; merkt op dat de 
gedelegeerde handeling inzake het AMIF niet is gebruikt; verzoekt de Commissie om 
dringend gedetailleerde informatie te verstrekken over de verschillende projecten die 
zijn gefinancierd uit hoofde van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/446;

11. verzoekt de Commissie om het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de 
begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel 
beheer6 volledig na te leven in het kader van de naleving van de wettelijke bepalingen 
van de Unie en het beginsel van goed bestuur.

4 Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/446 van de Commissie van 15 oktober 2019 tot wijziging van bijlage II 
bij Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het 
Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (PB L 94 
van 27.3.2020, blz. 3.)
5 Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/445 van de Commissie van 15 oktober 2019 tot wijziging van bijlage II 
bij Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor 
asiel, migratie en integratie (PB L 94 van 27.3.2020, blz. 1).
6 Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese 
Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed 
financieel beheer (PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1), vervangen door het Interinstitutioneel Akkoord van 16 
december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie 
betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede 
betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen 
middelen. (PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 28).
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