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SUGGESTIES

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

1. wijst erop dat de Europese Rekenkamer (“de Rekenkamer”) voor 2018 geen geschat 
foutenpercentage heeft berekend voor de uitgaven in het kader van rubriek 4; staat 
volledig achter de aanbevelingen van de Rekenkamer; benadrukt met name dat de 
Rekenkamer alle relevante documenten moet kunnen inzien om haar werkzaamheden 
uit te kunnen voeren, ook wanneer middelen worden uitbetaald via internationale 
organisaties; staat achter de aanbeveling van de Rekenkamer om de verplichting voor 
internationale organisaties om de nodige documenten over te leggen, te versterken;

2. neemt kennis van Speciaal verslag nr. 32/2018 van de Rekenkamer (“Noodtrustfonds 
van de Europese Unie voor Afrika: flexibel, maar een gebrek aan gerichtheid”); roept de 
Commissie op om onverwijld tegemoet te komen aan de nog openstaande 
aanbevelingen; benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat de via het EU-trustfonds 
gefinancierde projecten complementair zijn aan de acties in het kader van andere 
EU-instrumenten en de acties die door de lidstaten of andere donoren worden 
gefinancierd; merkt op dat de bijdragen van de lidstaten en andere donoren laag zijn, 
wat de reden voor het gebruik van een EU-trustfonds onderuithaalt;

3. prijst de inspanningen van het maatschappelijk middenveld in de hele wereld om de 
mensenrechten te bevorderen en te verdedigen, vooral in een tijd waarin steeds minder 
ruimte is voor het maatschappelijk middenveld en het universele karakter van de 
mensenrechten in twijfel wordt getrokken; wijst op Speciaal verslag nr. 35/2018 van de 
Rekenkamer (“Transparantie van door ngo’s uitgevoerde EU-middelen: meer 
inspanningen nodig”); benadrukt dat de Rekenkamer heeft vastgesteld dat de selectie 
door de Commissie van door ngo’s geleide projecten op het gebied van extern optreden 
over het algemeen transparant is en dat de Commissie over het algemeen gegevens over 
humanitaire en ontwikkelingshulp heeft gerapporteerd in overeenstemming met de 
internationale transparantienormen; merkt echter op dat de Rekenkamer in haar verslag 
heeft vastgesteld dat de Commissie de transparantie met betrekking tot de uitvoering 
van EU-middelen door ngo’s nog kan verbeteren; benadrukt dat ngo’s aan dezelfde 
transparantievereisten moeten voldoen als andere begunstigden; roept de Commissie 
ertoe op om in overeenstemming met de aanbevelingen van de Rekenkamer haar 
systeem voor het nasporen van door ngo’s uitgevoerde middelen te verbeteren en de 
correcte toepassing van de regels en procedures te waarborgen en te controleren, zodat 
er ook een beoordeling kan worden gemaakt van de kosten die door alle uitvoerende 
actoren zijn gedeclareerd; is in dit verband verheugd over de lancering, in maart 2019, 
van EU Aid Explorer, een openbare website die alle gepubliceerde gegevens over 
externe steun van de EU-instellingen en de lidstaten bevat; benadrukt dat het belangrijk 
is dat de EU in het komende meerjarig financieel kader (MFK) meer steun verleent aan 
maatschappelijke organisaties;

4. merkt met betrekking tot het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II) op dat de 
aanhoudende tekortkomingen in bestuurlijke capaciteit van de toetredingslanden leiden 
tot een gebrek aan absorptiecapaciteit onder indirect beheer; wijst erop dat, zoals in het 
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Speciaal verslag van de Rekenkamer van 2018 over IPA-steun aan Turkije wordt 
opgemerkt, vooruitgang op gevoelige gebieden als de rechtsstaat en het maatschappelijk 
middenveld niet alleen afhankelijk is van IPA-middelen, maar in de eerste plaats van de 
politieke wil van de autoriteiten; merkt met bezorgdheid op dat fundamentele waarden 
zoals persvrijheid en onpartijdigheid van de rechtspraak nauwelijks aan de orde zijn 
gesteld in het kader van de IPA-middelen voor Turkije; is van mening dat het nu 
belangrijker is dan ooit dat de Commissie gebruikmaakt van conditionaliteit om 
hervormingen in de prioritaire sectoren te ondersteunen op het gebied van bijvoorbeeld 
de rechtsstaat en het bestuur in Turkije;

5. verwelkomt de invoering in 2018 van de eerste maatregelen voor capaciteitsopbouw in 
het kader van het gewijzigde instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP); 
benadrukt dat deze acties moeten plaatsvinden in het kader van een algemeen 
hervormingsproces van de veiligheidssector; dringt aan op een betere follow-up van 
stabilisatieacties op korte termijn via uit het IcSP of andere instrumenten gefinancierde 
acties op langere termijn;

6. neemt kennis van de analytische evaluatie van de Europese defensie door de 
Rekenkamer en staat achter haar aanbevelingen; verzoekt de Commissie als hoedster 
van de Verdragen om de samenhang te waarborgen van alle defensie-inspanningen van 
de Unie ter uitvoering van een Unieoptreden in het kader van het GVDB (PESCO, 
EDIDP, EDF, CARD enz.) en om interoperabiliteit en synergieën met de NAVO te 
verzekeren; is van mening dat een concurrerende Europese industriële en 
technologische defensiebasis, de versterking van de militaire vermogens van de 
lidstaten en de vorming van een Europese defensie-unie een van de hoofddoelstellingen 
van de Unie moeten zijn in het volgende MFK; dringt aan op meer onafhankelijke en 
openbaar beschikbare beoordelingen van de civiele en niet-civiele veiligheids- en 
militaire maatregelen van de EU, met name militaireopleidingsmissies van de EU, 
capaciteitsopbouw van militaire actoren in derde landen (CBDSD via IcSP) en 
maatregelen op het gebied van grens- en migratiebeheer;

7. verzoekt de Commissie de wettigheid te beoordelen van de ontheffing van het Europees 
Parlement van zijn begrotingstaak door middel van de besluiten van de Raad tot 
instelling van het EDA en PESCO; herinnert eraan dat ter zake in artikel 45, lid 2, en 
artikel 46, lid 2, VEU is bepaald dat de besluiten met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen moeten worden vastgesteld, zonder vetobepaling; herinnert eraan dat 
ontheffing van het Europees Parlement van zijn begrotingstaak krachtens 
artikel 42 VEU alleen mogelijk is voor de beleidsuitgaven en een besluit van de Raad 
met eenparigheid van stemmen vereist; onderstreept dat de Raad nooit een dergelijk 
besluit heeft genomen;

8. onderstreept dat het gebruik van de middelen van de Faciliteit voor vluchtelingen in 
Turkije nauwlettend moet worden gemonitord om te verzekeren dat deze middelen 
inderdaad terechtkomen bij vluchtelingenprojecten en niet worden gebruikt 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;

9. is bezorgd over het gebrek aan zichtbaarheid van de door de EU gefinancierde projecten 
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en benadrukt dat de zichtbaarheid moet worden verbeterd en dat de complementariteit 
van de financieringsinstrumenten van de EU moet worden versterkt;

10. betreurt het gebrek aan flexibiliteit in de administratieve en 
financiële/begrotingsprocedures met betrekking tot civiele GVDB-missies; herhaalt zijn 
standpunt dat de Commissie specifieke aanbestedingsregels moet invoeren voor de 
crisisbeheersingsmaatregelen uit hoofde van het GVDB, om zo het snelle, soepele 
verloop van operaties te bevorderen.



PE643.159v02-00 6/7 AD\1197081NL.docx

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 21.1.2020

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

49
10
2

Bij de eindstemming aanwezige leden Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Phil Bennion, Lars 
Patrick Berg, Reinhard Bütikofer, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael 
Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Nathan Gill, Raphaël 
Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, 
Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrius Kubilius, 
Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Claudiu 
Manda, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven 
Mikser, Francisco José Millán Mon, Urmas Paet, Demetris Papadakis, 
Kostas Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Catherine 
Rowett, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Irina 
Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel 
Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Attila Ara-Kovács, Loucas Fourlas, Sunčana Glavak, Markéta 
Gregorová, Robert Hajšel, Martin Horwood, Arba Kokalari, Hannah 
Neumann, Luisa Porritt, Paulo Rangel, Tineke Strik, Javier Zarzalejos

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

Costas Mavrides, Mikuláš Peksa, Geoffrey Van Orden



AD\1197081NL.docx 7/7 PE643.159v02-00

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

49 +
NI Márton Gyöngyösi

PPE Traian Băsescu, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Arba 
Kokalari, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán 
Mon, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Željana Zovko

RENEW Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Luisa Porritt, Irina Von Wiese

S&D Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Robert Hajšel, Dietmar Köster, Claudiu 
Manda, Costas Mavrides, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Isabel 
Santos, Andreas Schieder

VERTS/ALE Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Hannah Neumann, Mikuláš Peksa, Catherine Rowett, Tineke Strik, 
Salima Yenbou

10 -
ECR Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

GUE/NGL Giorgos Georgiou, Stelios Kouloglou

ID Jaak Madison

NI Nathan Gill, Kostas Papadakis

2 0
ID Lars Patrick Berg, Thierry Mariani

Stemcorrecties

+

- Thierry Mariani

0

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding


