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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. betreurt te moeten vernemen dat het foutenniveau in rubriek 4 voor het begrotingsjaar 

2015, als geschat door de Europese Rekenkamer in haar jaarverslag, niet lager is dan in 

2014 en 2,8 % bedraagt, wijst er echter op dat dit lager is dan het foutenniveau in andere 

rubrieken, ondanks het feit dat de activiteiten van de Unie op het gebied van externe hulp 

vaak plaatsvinden in regio's die getroffen zijn door crises of in politiek problematische 

omgevingen; 

2. schaart zich achter alle aanbevelingen die de Rekenkamer op basis van haar bevindingen 

heeft geformuleerd; is ingenomen met het feit dat de Commissie 5 van de 7 aanbevelingen 

in de verslagen van de Rekenkamer over 2012 en 2013 volledig heeft uitgevoerd en dringt 

er bij de Commissie op aan maatregelen te nemen om de uitvoering van de resterende 

aanbevelingen af te ronden; 

3. wijst met bezorgdheid op de aanhoudende tekortkomingen met betrekking tot de kwaliteit 

van de uitgavenverificaties door controleurs in opdracht van begunstigden, in sommige 

gevallen ertoe leidend dat de Commissie instemde met niet-subsidiabele kosten, en wijst 

erop dat het toezicht op subsidies moet worden verbeterd; onderstreept dat er ook 

vertragingen zijn vastgesteld bij de validering, goedkeuring en betaling van uitgaven door 

de Commissie. 

4. is bezorgd over het feit dat uit de controle van de Rekenkamer bleek dat de beoordeling 

door DG NEAR van het bedrag van de risicobetalingen onvoldoende nauwkeurig is en 

verwacht een snelle herziening van de methodologie van DG NEAR; 

5. verheugt zich over de vooruitgang die is geboekt, maar merkt op dat 6 van de 10 civiele 

missies in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) 

nog niet door de Commissie zijn erkend als zijnde in overeenstemming met artikel 60 van 

het Financieel Reglement; dringt er bij de Commissie op aan haar werkzaamheden te 

intensiveren met het oog op de accreditatie van alle civiele GVDB-missies, 

overeenkomstig de aanbeveling van de Rekenkamer, zodat ze kunnen worden belast met 

begrotingsuitvoeringstaken onder indirect beheer; 

6. verwelkomt de instelling van het platform voor missieondersteuning, dat tot doel heeft de 

administratieve lasten te verminderen en de efficiëntie van civiele GVDB-missies te 

vergroten; vindt het jammer dat de omvang en de werkingssfeer van dit platform beperkt 

is en herhaalt zijn verzoek om verdere stappen te ondernemen voor de instelling van een 

gezamenlijk dienstencentrum, wat zou leiden tot verdere kostenbesparingen en meer 

efficiëntie, doordat alle missieondersteunende diensten die niet lokaal moeten worden 

verstrekt, gecentraliseerd worden; 

7. spoort aan tot verdere stappen in de uitbreiding van het GVDB-depot zodat uitrusting die 

niet langer nodig is, opnieuw kan worden gebruikt en opnieuw kan worden verdeeld over 

de missies op basis van feitelijke behoeften, waardoor wordt bespaard en de noodzakelijke 

uitrusting sneller beschikbaar is; 
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8. herhaalt zijn standpunt dat de financiële regels van de Unie beter moeten worden 

aangepast aan de specifieke kenmerken van het externe optreden, met inbegrip van 

crisisbeheersing, en benadrukt dat de herziening van het Financieel Reglement moet 

leiden tot meer flexibiliteit. 

9. spreekt zijn bezorgdheid uit over het ontbreken van rechtstreekse controle-instrumenten 

voor het gebruik van macrofinanciële bijstand door de ontvangende derde landen; 

verzoekt de Commissie dit soort bijstand meer te koppelen aan meetbare parameters; 

10. neemt kennis van de speciale verslagen van de Rekenkamer 11/2016, 20/2016 en 21/2016, 

waarin aandacht wordt besteed aan de pretoetredingssteun van de EU voor het versterken 

van de bestuurlijke capaciteit in de westelijke Balkan; verwelkomt alle aanbevelingen van 

de Rekenkamer en spoort de Commissie aan deze uit te voeren; vestigt er met name de 

aandacht op dat moet worden gezorgd voor responsieve, gerichte en flexibele steun aan 

kandidaat-landen en potentiële kandidaat-landen van de Westelijke Balkan, en dat ten 

volle gebruik moet worden gemaakt van de beschikbare instrumenten voor het stimuleren 

van de noodzakelijke hervormingen voor een Europees traject voor deze landen; 

11. verwelkomt eveneens de aanbevelingen die de Rekenkamer heeft gedaan in Speciaal 

verslag nr. 13/2016 over de EU-bijstand voor het versterken van het openbaar bestuur in 

Moldavië en in Speciaal verslag nr. 32/2016 over de EU-bijstand voor Oekraïne; meent 

dat de EU ten volle gebruik moet maken van de hefboomwerking van de conditionaliteit 

en moet zorgen voor gepast toezicht op de uitvoering van de geplande hervormingen 

teneinde een positieve bijdrage te leveren aan de versterking van de democratische 

praktijken in Moldavië en Oekraïne. 
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