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SUGGESTIES

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie, als bevoegde commissies, 
onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het Verdrag van Lissabon de rol van het Europees Parlement heeft 
versterkt om te zorgen voor samenhang en democratische verantwoordingsplicht;

B. overwegende dat het opzetten van trustfondsen en het overschrijden van de 
begrotingsregels van de EU het beginsel van begrotingseenheid ondermijnen en tot een 
aantal problemen met betrekking tot goed financieel beheer, transparantie en 
verantwoordingsplicht leiden; overwegende dat de vier bestaande EU-trustfondsen1 
worden gebruikt als financieringsmechanisme ter uitvoering van internationale 
samenwerkings- en ontwikkelingsmaatregelen; overwegende dat hierdoor de 
complexiteit van de bestaande financiële structuren wordt vergroot, hetgeen kan leiden 
tot operationele inefficiëntie;

C. overwegende dat de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije (de faciliteit) verschilt van 
de EU-trustfondsen, voornamelijk omdat zij onderdeel blijft van de begroting van de 
EU;

D. overwegende dat de faciliteit volgens de Commissie is ontworpen om de bestaande 
financieringsinstrumenten van de EU te coördineren, zodat deze op consistente en 
samenhangende wijze worden ingezet om tegemoet te komen aan de behoeften van 
vluchtelingen;

E. overwegende dat het Europees Parlement ermee heeft ingestemd dat de helft van de 
uitgaven in het kader van de faciliteit uit de EU-begroting moet worden gefinancierd, 
hetgeen voor de periode 2016-2019 neerkomt op een bedrag van 3 miljard EUR;

1. merkt op dat de EU-trustfondsen zijn opgezet om snel te kunnen reageren op moeilijke 
omstandigheden en om de flexibiliteit van financiering te vergroten, hetgeen het 
moeilijk maakt om vast te stellen2 wat de concrete noodsituaties zijn en hoe de 
aanvullende financiering bijdraagt aan de aanpak ervan, alsmede om te zorgen voor 
kwalitatief toezicht ter plaatse; herhaalt daarom dat deze instrumenten als uitzonderlijke 
of noodinstrumenten moeten worden aangemerkt waarvan de toegevoegde waarde en de 
effecten ter plaatse goed moeten worden gerechtvaardigd en gemonitord;

2. benadrukt dat de EU er altijd voor moet zorgen dat in het kader van projecten en 
programma’s van de EU-trustfondsen de mensenrechten worden bevorderd en 
beschermd; is van mening dat robuuste systemen moeten worden opgezet om de 
gevolgen voor de mensenrechten te monitoren, in combinatie met een 

1 Het noodtrustfonds voor Afrika, het Bêkou-trustfonds, het Trustfonds voor Colombia en het regionaal 
trustfonds in respons op de Syrische crisis. 
2 Studie van de beleidsondersteunende afdeling Begrotingszaken van mei 2018 getiteld “Oversight and 
Management of the EU Trust Funds: Democratic Accountability Challenges and Promising Practices” (Toezicht 
op en beheer van het EU-trustfonds: Uitdagingen met betrekking tot de democratische verantwoordingsplicht en 
veelbelovende praktijken).
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verantwoordingssysteem met specifieke indicatoren om schendingen van het 
internationaal recht te voorkomen en aan te pakken;

3. benadrukt dat de noodzaak om de EU-trustfondsen op te richten deels is ontstaan omdat 
de EU-begroting niet flexibel genoeg is en er op verschillende gebieden geen ruimte is 
voor de financiering van onverwachte behoeften;

4. herinnert aan Speciaal verslag nr. 27/2018 van de Europese Rekenkamer de 
Rekenkamer, getiteld “De Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije: de ondersteuning is 
nuttig, maar er zijn verbeteringen nodig om de kosteneffectiviteit te vergroten”; wijst op 
de bevindingen in het verslag dat hoewel de gecontroleerde projecten nuttige steun 
boden voor vluchtelingen en de outputs van de meeste projecten gerealiseerd werden, de 
helft ervan niet de verwachte resultaten had opgeleverd; wijst er bovendien op dat het 
toezicht op de projecten voor bijstand in contanten in het kader van de faciliteit beperkt 
was omdat de Commissie en haar uitvoerende VN-partners geen toegang hadden tot de 
oorspronkelijke gegevens van de begunstigden; is ingenomen met het feit dat sommige 
aanbevelingen in het verslag van de Rekenkamer in aanmerking zijn genomen bij de 
programmering van de tweede tranche van de faciliteit; verzoekt de Commissie om in 
het kader van de kwijtingsprocedure verder verslag uit te brengen over de uitvoering 
van de aanbevelingen van de Rekenkamer;

5. onderstreept de noodzaak bij voorrang ervoor te zorgen dat de tenuitvoerlegging van de 
faciliteit en van de EU-trustfondsen in overeenstemming is met de in de Verdragen 
neergelegde algemene beginselen en juridische verplichtingen van de EU, en met de 
beleidsmaatregelen en doelstellingen van de EU, waaronder de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten; benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat deze 
doelstellingen worden bereikt;

6. neemt kennis van Speciaal verslag nr. 27/2018 van de Rekenkamer over de faciliteit, 
waarin de Rekenkamer uiteindelijk concludeerde dat de faciliteit doeltreffender had 
kunnen zijn en meer waar voor haar geld had kunnen bieden; is van mening dat er wat 
betreft de doeltreffendheid van humanitaire projecten nog steeds ruimte is voor 
verbetering;

7. verzoekt de Commissie voortdurend na te gaan of de faciliteit ten uitvoer wordt gelegd 
overeenkomstig de beginselen van goed financieel beheer, transparantie, evenredigheid, 
non-discriminatie en gelijke behandeling, in volledige naleving van het recht van het 
Europees Parlement om toezicht en controle uit te oefenen op de EU-financiering;

8. is uiterst bezorgd over het feit dat de Commissie bij haar pogingen om de humanitaire 
projecten te monitoren, werd belemmerd doordat de Turkse autoriteiten weigerden om 
toegang te verlenen tot de gegevens over de begunstigden van de twee projecten voor 
bijstand in contanten; betreurt het feit dat deze begunstigden daardoor niet konden 
worden opgespoord;

9. betreurt het feit dat de behoeften van vluchtelingen in verband met gemeentelijke 
infrastructuur en sociaal-economische bijstand onvoldoende zijn gedekt door de 
faciliteit3; verzoekt de Commissie daarom beter in te spelen op deze behoeften om de 

3 Speciaal verslag nr. 27/2018 van de Europese Rekenkamer.
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stroomlijning en complementariteit van de verleende bijstand te verbeteren; wijst 
bovendien nogmaals op de noodzaak te zorgen voor gelijke toegang van vluchtelingen 
tot onderwijs en opleiding, gezondheidszorg, bescherming en andere basisbehoeften te 
waarborgen, en daarbij speciale aandacht te laten uitgaan naar meisjes en jonge 
vrouwen;

10. is ingenomen met het succes van de eerste tranche van de faciliteit en wijst daarbij in 
het bijzonder op het sociale vangnet voor noodgevallen (ESSN), het grootste 
humanitaire project dat door de Commissie wordt beheerd; is ingenomen met de 
vooruitgang van de tweede tranche, die een geleidelijke verschuiving van humanitaire 
naar ontwikkelingshulp bevordert;

11. wijst op het positieve effect van de faciliteit op de kwetsbare doelgroepen wat betreft de 
toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, het integratieprogramma en humanitaire 
bijstand voor 1,8 miljoen mensen;

12. wijst op de moeilijke werkomstandigheden waarmee non-gouvernementele organisaties 
(ngo’s) bij de tenuitvoerlegging van de faciliteit te maken hebben; verzoekt de 
Commissie aandacht te besteden aan de noodzaak om de werkomgeving voor 
maatschappelijke organisaties te verbeteren, onder meer door haar dialoog met de 
Turkse autoriteiten over kwesties in verband met registratie en vergunningen voort te 
zetten;

13. is ingenomen met de monitoringverslagen die verstrekt worden via het resultatenkader 
van de faciliteit; benadrukt de noodzaak om streng toezicht te houden, en controles 
vooraf en achteraf uit te voeren, ook in Turkije, om te zorgen voor de naleving van het 
Financieel Reglement en voor de toegang van en controle door de Rekenkamer, het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding en het Europees Openbaar Ministerie te 
waarborgen; verzoekt de Commissie vaker verslag uit te brengen over de faciliteit en 
alle informatie te verstrekken die het Europees Parlement nodig heeft om zijn recht van 
toezicht en controle uit te kunnen oefenen; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat 
de financiering van de faciliteit terechtkomt bij de juiste begunstigden, specifiek gericht 
is op vluchtelingenprojecten, en niet voor andere doeleinden wordt gebruikt; herinnert 
in dit verband aan het belang van de toegankelijkheid van de oorspronkelijke gegevens 
van de begunstigden en van de traceerbaarheid van EU-financiering, en verzoekt de 
Commissie de geplande strategische tussentijdse evaluatie van de faciliteit te 
presenteren; dringt er bovendien op aan dat de Turkse autoriteiten de uitvoerende 
partners volledige toegang verlenen tot de gegevens over de in aanmerking komende 
begunstigden om de controleerbaarheid en efficiëntie van het monitoringkader van deze 
vlaggenschipprojecten te verbeteren4;

14. stelt met bezorgdheid vast dat de COVID-19-crisis ertoe heeft geleid dat de uitvoering 
van afzonderlijke acties en van de faciliteit in haar geheel aanzienlijk is vertraagd, en 
dat deze vertraging per juni 2020 naar schatting tussen de drie en twaalf maanden 
bedroeg; benadrukt dat volgens het monitoringverslag van november 2020 de 
kwetsbaarste vluchtelingen die in de informele sector werken, het zwaarst getroffen 
zijn; betreurt dat de opschorting van persoonlijke activiteiten, zoals activiteiten op het 
gebied van sociale cohesie, taalonderwijs en psychosociale steun, vrouwelijke 

4 Ibidem.
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vluchtelingen onevenredig hard heeft getroffen;

15. herinnert eraan dat de EU-trustfondsen flexibele instrumenten zijn die een snelle, 
doeltreffende en efficiënte uitvoering van projecten in het kader van humanitaire 
bijstand en noodsituaties mogelijk maken en tegelijkertijd een goed financieel beheer 
waarborgen;

16. erkent de problemen die zich bij dit soort initiatieven voordoen als gevolg van 
verschillende factoren, zoals de diversiteit van de doelgroepen en de locatie;

17. benadrukt dat de acties in het kader van elk onderdeel van de faciliteit beter en 
duurzamer zullen zijn en meer waar voor hun geld zullen opleveren als ze deel uitmaken 
van een geïntegreerde aanpak;

18. verzoekt de Commissie de huidige oriëntatie van humanitaire bijstand te beoordelen, die 
ten doel heeft armoede terug te dringen en uiteindelijk uit te bannen, en de efficiëntie en 
monitoring van projecten voor bijstand in contanten te verbeteren;

19. wijst op de noodzaak van goede monitoring en neemt kennis van de problemen bij het 
toezicht op twee projecten voor bijstand in contanten, aangezien de Commissie en haar 
uitvoerende VN-partners geen toegang hadden tot de oorspronkelijke gegevens van de 
begunstigden;

20. neemt kennis van de inspanningen en maatregelen van de EU en haar lidstaten om 
vluchtelingen en gastgemeenschappen in Turkije te ondersteunen; verzoekt de 
Commissie haar communicatiestrategie te verbeteren en beter met het grote publiek te 
communiceren om het te informeren over de inspanningen die de EU levert, teneinde de 
kennis van deze acties en de doelen van de EU te verbeteren;

21. benadrukt dat er inspanningen moeten worden geleverd om de waarden en normen van 
de EU op het gebied van steun aan vluchtelingen te monitoren en te handhaven, hetgeen 
het vertrouwen in de EU zou vergroten omdat zij zou laten zien in staat te zijn haar 
doelstellingen te verwezenlijken;

22. verzoekt de Commissie de Turkse autoriteiten duidelijk te maken dat de 
omstandigheden waarin internationale ngo’s opereren moeten worden verbeterd;

23. verzoekt de Commissie actie te ondernemen tegen alle pogingen van Turkije om de 
faciliteit als hefboom tegen de EU te gebruiken.
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