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SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. neemt met tevredenheid kennis van de daling van het aantal fouten in rubriek 4 in 

begrotingsjaar 2016 in vergelijking met 2015 (van 2,8 % naar 2,1 %), zoals geschat 

door de Europese Rekenkamer in zijn jaarverslag; geeft zijn volledige steun aan alle 

aanbevelingen van de Europese rekenkamer, en spoort de Commissie aan deze snel op 

te volgen; 

2. beklemtoont dat, wanneer de verrichtingen op het vlak van begrotingssteun en de door 

verschillende donoren gefinancierde projecten buiten beschouwing worden gelaten, het 

geschatte foutenpercentage aanzienlijk hoger ligt; onderstreept dat de Commissie het 

geschatte foutenpercentage met nog eens 0,7 % had kunnen verlagen indien ze gebruik 

had gemaakt van alle haar ter beschikking staande informatie; dringt erop aan dat de 

verrichtingen op het vlak van begrotingssteun vergezeld gaan van actieve maatregelen 

ter bestrijding van corruptie; 

3. benadrukt dat de meeste fouten (73 %) toe te schrijven zijn aan het ontbreken van 

essentiële bewijsstukken; wijst nog eens op het belang van het verbeteren van het 

toezicht op subsidies en de technische bijstand die in dit verband wordt verleend; roept 

de Commissie op met het oog hierop de noodzakelijke maatregelen te nemen; 

4. onderstreept dat de algemene verslaglegging over uitgaven aan migratie en de 

vluchtelingencrisis coherenter en uitgebreider moet zijn; vindt het in dit verband 

zorgwekkend dat het gebruik van andere financiële mechanismen om EU-beleid uit te 

voeren naast de EU-begroting, zoals trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in 

Turkije, de verantwoordingsplicht en de transparantie dreigt te ondermijnen; 

5. neemt met bezorgdheid kennis van de tekortkomingen in het indirect beheer door 

auditinstanties in sommige begunstigde landen die onder het tweede instrument voor 

pretoetredingssteun (IPA II) vallen; verzoekt DG NEAR de nationale autoriteiten in 

kwestie passende ondersteuning te bieden bij het wegwerken van de tekortkomingen en, 

meer specifiek, bij het naar een hoger plan tillen van hun auditmethodologie, toezicht en 

planning, alsook bij het verbeteren van de aanwerving en opleiding van personeel; 

herinnert eraan dat de toewijzing van pretoetredingsmiddelen gekoppeld is aan de 

toegewijdheid van de ontvangende landen aan hervormingen en aan de vooruitgang bij 

de implementatie daarvan; 

6. neemt kennis van het eindverslag over de externe evaluatie van het Europees instrument 

voor democratie en mensenrechten, dat in juni 2017 werd gepubliceerd; verwelkomt de 

indicaties dat de verkiezingswaarneming bijdraagt aan de algemene en specifieke 

doelstellingen van het EIDHR; onderstreept hoe belangrijk het is in het kader van 

verkiezingswaarnemingsmissies te blijven zorgen voor steun bij de lokale bevolking; 

wijst er daarom op hoe belangrijk het is te zorgen voor kosteneffectiviteit en grotere 

evenredigheid tussen de middelen die besteed worden aan 

verkiezingswaarnemingsmissies en de middelen voor follow-up van de aanbevelingen 

van die missies; verzoekt de Commissie de voorstellen uit het eindverslag over de 
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externe evaluatie van het EIDHR te overwegen om de follow-up te versterken van de 

aanbevelingen die uit verkiezingswaarneming voortvloeien; 

7. verheugt zich over de vooruitgang die is geboekt, maar merkt op dat 4 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 Europese Rekenkamer, zodat ze kunnen worden 

belast met begrotingsuitvoeringstaken onder indirect beheer. 

8. is ingenomen met het Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over EU-bijstand 

aan Tunesië en stelt met tevredenheid vast dat de EU met haar financiering een 

aanzienlijke en tijdige bijdrage heeft geleverd tot de democratische overgang en de 

economische stabiliteit van het land in moeilijke omstandigheden; verwelkomt de 

aanbevelingen van de Europese Rekenkamer en verzoekt de Commissie deze volledig 

uit te voeren, onder meer wat betreft het "meer voor meer"-mechanisme en de noodzaak 

om het aantal prioriteiten te beperken teneinde de impact van de EU-bijstand te 

vergroten; verzoekt de Commissie te onderzoeken op welke wijze de mechanismen voor 

de goedkeuring van macrofinanciële bijstand kunnen worden versneld, in het bijzonder 

in het geval van noodfinanciering; 

9. neemt kennis van Speciaal verslag nr. 11/2017 van de Europese Rekenkamer over het 

EU-Trustfonds Bêkou voor de Centraal-Afrikaanse Republiek; verwelkomt alle 

aanbevelingen van de Europese Rekenkamer en roept de Commissie op deze uit te 

voeren; onderstreept in dit verband vooral de noodzaak om de problemen aan te pakken 

met betrekking tot de coördinatie tussen belanghebbenden, het aantrekken van nieuwe 

donoren, de transparantie en de kosteneffectiviteit, alsook om monitorings- en 

evaluatiemechanismen volledig te ontwikkelen; 

10. is ingenomen met het Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over EU-steun 

voor de strijd tegen mensenhandel in Zuid- en Zuidoost-Azië; spoort de Commissie aan 

om, in samenwerking met de EDEO, het strategisch kader voor mensenhandel verder te 

ontwikkelen, ook voor Zuid- en Zuidoost-Azië, teneinde de impact van de 

desbetreffende projecten te vergroten en de duurzaamheid van de resultaten ervan te 

waarborgen; 

11. roept de Europese Rekenkamer op een Speciaal verslag over EU-bijstand aan Libië uit 

te brengen, gezien de omvangrijke bilaterale steun die aan Libië gegeven wordt op het 

gebied van onder meer het maatschappelijk middenveld, bestuur, gezondheid, 

onderwijs, migratie en bescherming, steun voor het politieke proces, en veiligheid en 

bemiddeling; 
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