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SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst nogmaals op de wil van de EU om de steun aan Afghanistan voort te zetten; 

benadrukt dat de ontwikkelingshulp van de EU aan Afghanistan in algemene zin gericht 

moet zijn op het verlenen van steun aan de duurzame ontwikkeling van het land op lange 

termijn, onder meer door verbetering van de sociale en economische omstandigheden, het 

stimuleren van het scheppen van banen en de groei van het aantal kmo's, het versterken 

van de onderwijssector en het waarborgen van de gelijke behandeling van vrouwen en 

mannen; benadrukt dat de hulp een bijdrage moet leveren aan de capaciteitsopbouw van 

overheidsinstanties, de versterking van de rechtsstaat en de aanpak van corruptie, teneinde 

de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de veiligheid aan de regering van de 

Islamitische Republiek Afghanistan te kunnen overdragen; beveelt aan om een deel van de 

financiële steun aan Afghanistan toe te wijzen aan vijfjarenplannen om de opiumteelt af te 

bouwen en te vervangen door alternatieve productie; benadrukt dat de subregionale 

samenwerking moet worden gestimuleerd door het bieden van steun bij 

grensoverschrijdende kwesties; 

2. wijst er nogmaals op dat de efficiëntie van de hulp dringend moet worden verhoogd, 

aangezien een groot aantal indicatoren van ontwikkeling nog altijd geen verbetering van 

betekenis vertoont, en corruptie en de lange distributieketen van de internationale hulp 

belangrijke hinderpalen blijven voor de voorziening van essentiële diensten aan de 

burgers; roept de Europese Unie en de lidstaten op de beschikbare financiële instrumenten 

– waaronder de EU-Trustfondsen zodra deze zijn opgericht – op een doeltreffende manier 

in te zetten, zodat de bevolking van essentiële diensten is verzekerd; 

3. wijst erop dat het grootste deel van de middelen voor socio-economische ontwikkeling in 

Afghanistan wordt verstrekt via internationale mechanismen, maar dat een aanzienlijk 

deel van deze hulp niet op de daarvoor bestemde plaats terechtkomt, te weten de 

Afghaanse bevolking; wijst erop dat de EU en met name de Commissie/EDEO het 

voortouw moeten nemen bij het verbeteren van de coördinatie tussen donoren, in nauwe 

samenwerking met andere belangrijke donoren als de VS en Japan, en is van mening dat 

de efficiëntie van de hulpverlening in detail moet worden geëvalueerd om de transparantie 

te vergroten en de verantwoordingsplicht van de donoren te versterken; 

4. is van mening dat de Europese Unie als een van de grootste donors van officiële 

ontwikkelings- en humanitaire hulp aan Afghanistan (ruim 2 miljard EUR tussen 2002 en 

eind 2010) een speciale verantwoordelijkheid heeft om te evalueren of die middelen op de 

bestemde plaats zijn terechtgekomen en betere levensomstandigheden hebben opgeleverd; 

5. vraagt de EDEO en de Commissie met klem om bij het verlenen van steun via 

internationale organisaties nauwlettend toe te zien op het voorkomen van verspilling, 

buitensporige bemiddelingskosten, inefficiëntie, overfacturering en corruptie, en aan te 

dringen op tijdige en betrouwbare informatie over de resultaten en het gebruik van de 

middelen; 
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6. verzoekt de EU nogmaals een gecentraliseerde databank over alle EU-steun aan 

Afghanistan op te zetten en een analyse van de kosten en de effecten van die steun door te 

voeren, aangezien het gebrek aan bijgewerkte en betrouwbare gegevens de 

doeltreffendheid en transparantie van de hulp ondermijnt; 

7. is van mening dat de Commissie de invoering van sectorale begrotingssteun moet 

overwegen; benadrukt echter dat een dergelijke vorm van steun alleen onder strenge 

voorwaarden mag worden verleend en meetbare resultaten moet opleveren, en alleen mag 

worden gebruikt in combinatie met maatregelen voor capaciteitsopbouw ten behoeve van 

overheden met organisatorische structuren en vormen van financieel beheer die aan een 

grondige beoordeling zijn onderworpen en als adequaat en transparant worden 

beschouwd. 
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