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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat de Europese Rekenkamer voor 2017 geen geschat foutenpercentage heeft 
berekend voor de uitgaven in het kader van rubriek 4; benadrukt dat het belangrijk is om 
voor de audit van "Europa als wereldspeler" een representatieve steekproef te nemen om 
een grondige en onafhankelijke evaluatie van financiële transacties uit te kunnen 
voeren, en vraagt hier snel werk van te maken om beter toezicht op het gebruik van 
EU-fondsen door het Europees Parlement mogelijk te kunnen uitoefenen;

2. is ingenomen met de beoordeling door de Rekenkamer van de prestatieaspecten en de 
controle van de regelmatigheid van de verrichtingen in haar verslag over 2017; staat 
volledig achter alle aanbevelingen van de Rekenkamer op basis van de 56 verrichtingen 
in de steekproef; juicht toe dat de Commissie bereid is gehoor te geven aan deze 
aanbevelingen; dringt erop aan deze snel ten uitvoer te leggen;

3. verwelkomt speciaal verslag nr. 22/2017 van de Rekenkamer over 
verkiezingswaarnemingsmissies en de geleverde inspanningen voor de snelle en 
volledige tenuitvoerlegging van de aanbevelingen daarin door de Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden (EDEO); benadrukt het belang van een 
verdergaande doorvoering van rationalisering en een gezond financieel beheer, in 
combinatie met een betere budgettering van de uitgaven voor individuele 
verkiezingswaarnemingsmissies, met name wat periodiek terugkerende opdrachten voor 
dienstverleners betreft; moedigt de Commissie aan om meer concurrentie tussen 
dienstverleners te stimuleren als een manier om kosten te besparen; nodigt de 
Commissie en de EDEO uit om na te denken over hoe de efficiëntie en effectiviteit van 
de gekozen aanpak verder verbeterd kunnen worden; wijst, overeenkomstig de 
bevindingen van het speciaal verslag, op het belang van de nodige middelen om te 
zorgen voor een centraal overzicht van de aanbevelingen van de EU-
verkiezingswaarnemingsmissies, met inbegrip van een register, en van een 
systematische beoordeling van de stand van zaken bij de uitvoering ervan;

4. is bezorgd over het gebrek aan zichtbaarheid van de EU-financiering die voor projecten 
wordt gebundeld; dringt er bij de Commissie op aan de zichtbaarheid te verbeteren en 
de complementariteit van de acties van de verschillende instrumenten te versterken;

5. is van oordeel dat de administratieve capaciteit van toetredingslanden moet worden 
verbeterd; roept op tot een voortdurende inspanning om de zwakke punten in het 
indirecte beheer van de EU-middelen in sommige begunstigde landen van het 
instrument voor pretoetredingssteun (IPA) aan te pakken, in combinatie met een 
striktere aanpak van de begrotingssteun aan EU-partnerlanden; stelt met bezorgdheid 
vast dat de IPA-middelen voor Turkije nauwelijks betrekking hadden op fundamentele 
waarden, waaronder persvrijheid en onpartijdigheid van justitie, en dat de Commissie 
weinig gebruik heeft gemaakt van conditionaliteit om hervormingen te ondersteunen in 
de prioritaire sectoren in Turkije, waar de vooruitgang op het gebied van de democratie 
en de rechtsstaat onbevredigend was; benadrukt het belang van een heroriëntatie van 
middelen naar het maatschappelijk middenveld en van een intensievere gebruikmaking 
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van de directe beheersvorm; verzoekt de Commissie alle aanbevelingen van de 
Rekenkamer over de vluchtelingenfaciliteit in Turkije ten uitvoer te leggen, met name 
wat betreft de verbetering van het toezicht op en de rapportage over projecten voor 
kassteun en de verbetering van de operationele omgeving voor (i)ngo's met de Turkse 
autoriteiten, en ervoor te zorgen dat de middelen doelgericht worden gebruikt voor 
vluchtelingenprojecten en niet voor andere doeleinden; dringt er bij de Commissie op 
aan regelmatig verslag uit te brengen aan de begrotingsautoriteit over de 
verenigbaarheid van de gefinancierde acties met de onderliggende rechtsgrond;

6. verwelkomt speciaal verslag nr. 3/2017 van de Rekenkamer, "EU-bijstand aan Tunesië", 
en de conclusie daarvan dat de EU-bijstand sterk heeft bijgedragen tot de democratische 
transitie en economische stabiliteit van het land; vraagt de Commissie om de EU-steun 
steeds meer in overeenstemming te brengen met de aanbevelingen uit het verslag;

7. neemt nota van speciaal verslag nr. 20/2018 van de Rekenkamer, "De Afrikaanse 
vredes- en veiligheidsarchitectuur: het accent van de EU-steun moet worden verlegd"; 
dringt aan op snelle actie om de daarin geconstateerde tekortkomingen aan te pakken, 
met inbegrip van de noodzaak om de EU-steun niet langer te richten op de 
ondersteuning van operationele kosten, maar op capaciteitsopbouwende maatregelen, 
om consequent resultaatgerichte maatregelen te nemen, de vertragingen bij het sluiten 
van contracten en de financiering met terugwerkende kracht te verminderen, het toezicht 
te verbeteren en op coherente wijze gebruik te maken van financieringsinstrumenten.
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