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SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is bezorgd over de toename van het aantal materiële fouten in rubriek 4 voor het 

begrotingsjaar 2014; steunt alle aanbevelingen in het jaarverslag van de Europese 

Rekenkamer en dringt er bij de Commissie op aan dringend gevolg te geven aan de 

aanbevelingen van de vorige jaren die nog niet volledig ten uitvoer zijn gelegd; 

2. is verheugd over het feit dat DG NEAR de systemische fouten betreffende zijn uitgaven 

2013 heeft opgelost en ingrijpende wijzigingen in zijn systemen heeft doorgevoerd zoals 

de Rekenkamer heeft gevraagd; uit tevens zijn tevredenheid over het feit dat het jaarlijks 

activiteitenverslag van DG ECHO volgens de controlewerkzaamheden van de 

Rekenkamer correct was; 

3. neemt met bezorgdheid kennis van de fouten die bij de verificatie van de uitgaven voor 

subsidie-overeenkomsten zijn ontdekt en meer dan 50 % uitmaken van de fouten die de 

Rekenkamer in rubriek 4 heeft vastgesteld; merkt op dat het bij het meest significante 

foutentype om niet-subsidiabele uitgaven gaat; benadrukt dat het belangrijk is dat fouten 

vóór de goedkeuring van uitgaven worden voorkomen of ontdekt en gecorrigeerd, door 

een betere uitvoering van controles vooraf; wijst met grote bezorgdheid op het 

onvermogen van EuropeAid om fouten op te sporen; dringt er bij de Commissie op aan de 

tot op heden geleverde inspanningen op te voeren om deze problemen bij de verificatie 

van de uitgaven op te lossen en integraal gevolg te geven aan de aanbeveling inzake 

toezicht op subsidies die de Rekenkamer in haar jaarverslag 2011 heeft gedaan; 

4. benadrukt dat er een serieuze beoordeling vooraf moet plaatsvinden voordat de 

Commissie besluit - eventueel via de Europese Investeringsbank - grote 

infrastructuurprojecten met grote ecologische effecten te financieren, waarbij de 

duurzaamheid van het project vanuit financieel, ecologisch en sociaal oogpunt moet 

worden geverifieerd, en verlangt dat financiering door de EU in derde landen ten goede 

komt aan projecten waarvan de financiële duurzaamheid is gewaarborgd en die een 

sociaal-economisch nut uitwijzen;  

5. erkent de gestage vorderingen van de Commissie om alle missies in het kader van het 

gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid volgens de "beoordeling op grond 

van zes pijlers" te accrediteren en is met name ingenomen met het feit dat de drie grootste 

missies nu hieraan zijn aangepast; benadrukt dat de Commissie alle missies 

overeenkomstig de aanbeveling van de Rekenkamer moet accrediteren; 

6. vraagt de Commissie eens te meer om met voorstellen te komen voor hervorming van de 

financiële voorschriften zodat vertraging bij operationele uitbetalingen wordt voorkomen, 

door bijvoorbeeld in een spoedprocedure te voorzien zoals die op dit moment ook voor 

humanitaire hulp bestaat, die gebruikt kan worden voor crisisbeheersing onder het 

bewaren van de samenhang met de strategische langetermijndoelstellingen van de EU; 

7. is ingenomen met de oprichting van het missie-ondersteuningsplatform (MSP) en herhaalt 

zijn oproep aan de Commissie om stappen te ondernemen voor de oprichting van een echt 
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gemeenschappelijk dienstencentrum en de invoering van een geïntegreerd systeem voor 

hulpmiddelenbeheer om de inzetsnelheid en de kostenefficiëntie van missies te 

verbeteren; stelt voor dat de rol van het depot voor het gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (GVDB) wordt uitgebreid en dat het depot ook bestaande GVDB-missies 

ondersteunt en wordt beheerd door het toekomstige gemeenschappelijk dienstencentrum; 

8. betreurt de aanzienlijke vertragingen bij de inkoop van essentiële uitrusting en diensten 

voor GVDB-missies en de negatieve gevolgen die dit heeft voor het functioneren van de 

missies; brengt in herinnering dat de Rekenkamer deze inefficiëntie heeft aangekaart in 

haar speciaal verslag van 2012 over de bijstand van de EU voor de rechtsstatelijkheid in 

Kosovo, waarin zij concludeert dat de in het Financieel Reglement vastgelegde 

aanbestedingsprocedures "niet gericht zijn op GVDB-missies, waarbij het soms nodig is 

snel en flexibel te reageren"; betreurt dat de recente herziening van het Financieel 

Reglement niet de nodige verandering in de financiële regels heeft gebracht; is van 

mening dat het beheer over de betrokken begrotingslijnen moet worden gedelegeerd aan 

de civiele operationele commandant, zoals dit ook is gedaan bij de hoofden van de EU-

delegaties; 

9. wijst erop dat de efficiëntie van GVDB-training en -adviesmissies zwaar te lijden heeft 

onder het institutionele onvermogen om zulke acties met zelfs maar elementaire uitrusting 

te onderbouwen; is in dit verband ingenomen met de inspanningen van de Commissie om 

uitvoering te geven aan de gezamenlijke mededeling inzake capaciteitsopbouw ter 

ondersteuning van veiligheid en ontwikkeling; vraagt de Commissie om zo snel mogelijk 

met de nodige wetgevingsvoorstellen te komen voor de oprichting van een speciaal fonds, 

zodat dit nog in de EU-begroting kan worden opgenomen bij de tussentijdse herziening 

van het meerjarig financieel kader; 

10. is ingenomen met de speciale verslagen die de Rekenkamer in 2015 heeft uitgebracht over 

EUPOL, Afghanistan en EU-steun voor bestrijding van marteling en afschaffing van de 

doodstraf; vraagt de Commissie met klem om uitvoering te geven aan alle aanbevelingen 

die de Rekenkamer in deze verslagen uitbrengt; 

11. benadrukt dat het belangrijk is bij de beoordeling van de efficiëntie van EU-projecten in 

derde landen rekening te houden met contextgerelateerde criteria omdat de EU haar 

externe steun vaak verleent in door crises getroffen regio's en in politiek moeilijke 

situaties. 
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