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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 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. wijst op Speciaal verslag nr. 35/2018 van de Rekenkamer (“Transparantie van door 
ngo’s uitgevoerde EU-middelen: meer inspanningen nodig”), waarin wordt 
geconstateerd dat er vaak niet voldoende transparantie is met betrekking tot de 
uitvoering van EU-middelen door niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), met name 
wanneer de middelen door VN-organen worden uitbesteed; 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;

3. 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;

4. is ingenomen met 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, EOF, CARD enz.) en om 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 de hoofddoelstellingen van de Unie moeten zijn in het volgende 
MFK.


