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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 2018; benadrukt dat het geschatte totale foutenpercentage in de uitgaven 
uit de EU-begroting 2,6 % was, wat binnen de geschatte foutenmarges van de 
afgelopen twee jaar valt en slechts iets hoger is dan het laagste niveau ooit van 2,4 % 
in 2017; herinnert eraan dat het streefdoel voor de materialiteitsdrempel 2 % is en 
roept de Commissie ertoe op meer inspanningen te leveren om het totale 
foutenpercentage onder deze drempelwaarde te brengen; 

2. betreurt het dat de Rekenkamer geen gehoor heeft gegeven aan de herhaalde oproep 
van het Parlement om specifiek voor rubriek 3 (veiligheid en burgerschap) het 
geschatte foutenpercentage in de uitgaven te berekenen; wijst op de motivering van de 
Rekenkamer om dit niet te doen, namelijk het feit dat rubriek 3 goed was voor slechts 
2 % van de betalingen op de begroting 2018; neemt kennis van de zelfbeoordeling van 
DG HOME, waarin het foutenpercentage onder de materialiteitsdrempel van 2 % 
wordt geschat; betreurt het dat dit positieve resultaat op basis van de beperkte 
steekproef van 18 verrichtingen voor 2018 niet door de Rekenkamer kan worden 
bevestigd; dringt aan op een grotere steekproef van gecontroleerde verrichtingen 
teneinde de begrotingsautoriteit de nodige informatie te verschaffen om de op dit 
belangrijke beleidsterrein bereikte resultaten naar behoren te kunnen beoordelen;

3. is ingenomen met het speciaal verslag van de Rekenkamer over een Noodtrustfonds 
van de Europese Unie voor Afrika1 (“EUTF voor Afrika”) en over de Faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije2 (“faciliteit voor Turkije”); neemt kennis van de bevindingen 
van de Rekenkamer dat het EUTF voor Afrika, dat activiteiten in 26 Afrikaanse 
landen ondersteunt, een flexibel instrument is waarmee projecten sneller worden 
opgestart dan met traditionele financieringsinstrumenten, maar dat het niet gericht 
genoeg is om op doelmatige wijze maatregelen te sturen om de ongekende uitdagingen 
waarvoor het nu staat aan te pakken; is van mening dat de Commissie de opzet van het 
EUTF voor Afrika moet herzien, met name om het gerichter te maken en de uitvoering 
ervan te versnellen, teneinde de doeltreffendheid ervan te vergroten; wijst op de 
bevindingen van de Rekenkamer dat de eerste tranche van 3 miljard EUR (van een 
totaal van 6 miljard EUR) die in het kader van de faciliteit voor Turkije werd 
gemobiliseerd voor een snelle reactie op de vluchtelingencrisis heeft gezorgd, maar 
dat slechts de helft van de projecten tot de verwachte resultaten heeft geleid; is van 
mening dat de doelmatigheid van projecten voor bijstand in contanten moet worden 
verbeterd; spoort de Commissie ertoe aan gevolg te geven aan de aanbevelingen van 
de Rekenkamer, met inbegrip van meer investeringen in gemeentelijke infrastructuur 
en sociaaleconomische steun om te voorzien in de behoeften van vluchtelingen en de 
ontwikkeling van een strategie voor de overgang van humanitaire naar 

1 Speciaal verslag nr. 32/2018 “Noodtrustfonds van de Europese Unie voor Afrika: flexibel, maar een gebrek aan 
gerichtheid”.
2 Speciaal verslag nr. 27/2018 van de Europese Rekenkamer “De Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije: de 
ondersteuning is nuttig, maar er zijn verbeteringen nodig om de kosteneffectiviteit te vergroten”.
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ontwikkelingshulp;

4. is verheugd over het speciaal verslag van de Rekenkamer over de steun van de Unie 
aan de lidstaten bij hun inspanningen om radicalisering tegen te gaan3, onder andere 
gefinancierd door het Fonds voor interne veiligheid (ISF) en het programma “Justitie”; 
deelt de mening van de Rekenkamer dat de Commissie het kader voor de algemene 
coördinatie van door de EU gefinancierde maatregelen voor de aanpak van 
radicalisering moet verbeteren, de praktische ondersteuning van beroepsbeoefenaren 
en beleidsmakers in de lidstaten moet vergroten en het kader voor de beoordeling van 
resultaten moet verbeteren;

5. is verheugd dat de Rekenkamer geen ernstige fouten heeft kunnen vaststellen in de 
goedkeuringsprocedures van de Commissie in het kader van het Fonds voor asiel, 
migratie en integratie (AMIF) en het ISF, en dat zij akkoord gaat met de 
goedkeuringsbesluiten van de Commissie; betreurt echter dat drie van de achttien door 
de Rekenkamer gecontroleerde verrichtingen fouten bevatten, waarbij één verrichting 
onder gedeeld beheer in het kader van het AMIF een foutenpercentage van 9,4 % 
vertoonde; spoort de Commissie ertoe aan de door de Rekenkamer vastgestelde 
systemische tekortkomingen aan te pakken, zoals het gebrek aan controles achteraf 
van ondersteunende documenten in het geval van voorafgaande administratieve 
controles van betalingsaanvragen; roept de lidstaten ertoe op de wettigheids- en 
regelmatigheidscontroles van de door de begunstigden van de fondsen georganiseerde 
aanbestedingsprocedures te verbeteren.

3 Speciaal verslag nr. 13/2018 “Aanpak van radicalisering die tot terrorisme leidt: de Commissie kwam tegemoet 
aan de behoeften van de lidstaten, maar de coördinatie en evaluatie vertoonden enkele tekortkomingen”.


