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SUGGESTIES

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. beseft dat begrotingssteun een controversieel en betwist ontwikkelingsinstrument is, dat 
kansen en uitdagingen met zich meebrengt; erkent dat het ontwikkelingsbeginselen in acht 
neemt door de eigen verantwoordelijkheid te vergroten en de dialoog tussen partners en 
donoren te bevorderen, en dat het daarnaast het bijkomende voordeel heeft van lage 
transactiekosten terwijl tegelijkertijd het risico bestaat van verduistering en ongewenst 
gebruik van middelen indien het beheer van de overheidsfinanciën in ontvangende landen 
onvoldoende transparant, controleerbaar en effectief is; onderstreept dat begrotingssteun 
niet het juiste antwoord is in elke situatie en niet als de enige optie moet worden gezien;

2. verzoekt de Commissie zich er vóór de toekenning van begrotingssteun van te 
vergewissen dat de doelstellingen van de interventie samenvallen met die van de nationale 
programma's van het ontvangende land en dat de beginselen van coördinatie, 
complementariteit en coherentie met betrekking tot andere donoren worden nageleefd, en 
dat ze aansluit bij de door het ontvangende land toegewezen middelen;

3. verzoekt de Commissie om, teneinde het nut van de begrotingssteun door de EU te 
garanderen, haar proces van programmering en planning te verbeteren door middel van 
een betere voorbereiding en documentatie van de besluiten tot het verlenen van 
begrotingssteun, en verzoekt de Commissie, gezien de beperkte middelen voor de 
delegaties, die hun mogelijkheden tot het verrichten van bepaalde activiteiten dikwijls 
beperken, om te zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel voor de 
tenuitvoerlegging, aangezien voor begrotingssteun andere analytische vaardigheden 
vereist zijn dan voor project- en programmafinanciering;

4. verzoekt de Commissie de doelstellingen zó te formuleren dat het mogelijk is de 
doeltreffendheid van de programma's te meten en de Commissie ter verantwoording te 
roepen; verzoekt de Commissie met klem terdege rekening te houden met de prioritaire 
capaciteitsopbouwbehoeften van de ontvangende landen;

5. herhaalt zijn eerdere oproepen aan de Commissie om over te stappen van controles op 
input op het controleren van resultaten aan de hand van indicatoren door het 
rapportagesysteem te verbeteren en meer toe te snijden op de doeltreffendheid van de 
programma's;

6. verzoekt de Commissie een doeltreffend systeem voor risicobeheer te ontwikkelen, 
teneinde de risico's bij het beheer van overheidsfinanciën in verband met programma's 
voor begrotingssteun te verminderen;

7. is bezorgd over het feit dat de Rekenkamer in zijn Jaarverslag over de activiteiten 
gefinancierd uit het achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) over 
het begrotingsjaar 2009 heeft geconstateerd dat de betalingen voor begrotingssteun een 
groot aantal niet-kwantificeerbare fouten bevatten doordat de naleving van de 
betalingsvoorwaarden niet op geformaliseerde en gestructureerde wijze wordt aangetoond; 
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neemt tegelijkertijd nota van en is ingenomen met de aanzienlijke verbetering die de 
Rekenkamer met betrekking tot het tiende EOF vaststelt wat het aantonen van de 
subsidiabiliteit betreft, dankzij het feit dat nu duidelijker beoordelingskaders worden 
toegepast;

8. roept de Commissie op om ervoor te zorgen dat de specifieke voorwaarden voor 
prestatiegerelateerde variabele tranches duidelijk de indicatoren, doelstellingen, 
berekeningsmethoden en controlebronnen aangeven en dat de verslagen van de delegaties 
op structurele en formele wijze vooruitgang laten zien in het beheer van 
overheidsfinanciën, door duidelijk de criteria aan te geven waartegen de vooruitgang moet 
worden afgemeten, alsmede de geboekte vooruitgang en de redenen waarom het 
hervormingsprogramma mogelijk niet volgens plan is uitgevoerd;

9. verzoekt de Commissie de nodige maatregelen te nemen voor het bestrijden van corruptie 
in de ontvangende landen, met inbegrip van het zo nodig opschorten van betalingen; 
verzoekt de Commissie in dit verband een intensieve en geregelde dialoog met de 
regeringen van de partnerlanden voort te zetten over corruptiekwesties en voldoende 
aandacht te besteden aan de behoeften op het gebied van capaciteitsopbouw van bepaalde 
ontvangende landen, waarbij onder andere te denken valt aan mechanismen voor het 
afleggen van verantwoording en voor corruptiebestrijding; en stelt vast dat van de 27 
ACS-staten die zich niet in een kwetsbare situatie bevinden en die volgens de 
landenstrategiedocumenten van het tiende EOF algemene begrotingssteun (ABS) zullen 
ontvangen er twaalf zijn die in de editie 2009 van de corruptieperceptie-index van 
Transparency International worden voorzien van de beoordeling "rampant corruption" 
(algemeen heersende corruptie), en dat van de zes landen met ABS-programma's in 
Latijns-Amerika en Azië er vijf zijn die in dezelfde categorie vallen;

10. herhaalt zijn standpunt dat betrokkenheid van nationale parlementen, het maatschappelijk 
middenveld en plaatselijke overheden in partnerlanden een "must" is voor het tot stand 
brengen van daadwerkelijk eigendom van de processen, en herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie alles in het werk te stellen om te komen tot een verbetering van de dialoog met 
deze partijen in alle stadia van het programmeringsproces;

11. dringt in dit verband aan op een doeltreffende naleving van het vereiste van artikel 25, 
onder b), van Verordening (EG) nr. 1905/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 december 2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking1, waarin het volgende wordt bepaald: "de Commissie zal 
consequent een resultaatgerichte aanpak volgen die gebaseerd is op resultaat- en prestatie-
indicatoren, en tevens strikte voorwaarden vaststellen en toezien op de naleving daarvan. 
Tevens zal zij inspanningen van de partnerlanden ter ontwikkeling van de parlementaire 
controle- en auditcapaciteit en ter bevordering van transparantie van en publieke toegang 
tot informatie, ondersteunen", en dringt er bij de Commissie op aan deze bepalingen uit te 
breiden tot begrotingssteun aan landen die steun ontvangen van het Europees 
Ontwikkelingsfonds (ACS-landen), waarop tot nu toe slechts de meer technische criteria 
van artikel 61, lid 2, van de Overeenkomst van Cotonou van toepassing zijn.
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