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SUGGESTIES

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

1. neemt ter kennis dat de Unie het accent legt op kwesties van serieus en goed financieel 
beheer, en onderstreept het belang van het uittrekken van meer middelen ter 
ondersteuning van goed bestuur, capaciteitsopbouw, democratie en rechtsstaat in 
ontwikkelingslanden;

2. is ingenomen met het feit dat de uit het EOF gefinancierde betalingen voor 
begrotingssteun in 2018 796 miljoen EUR bedroegen; dringt er echter bij de Commissie 
op aan de ontwikkelingsresultaten die voor elk geval middels begrotingssteun behaald 
moeten worden, duidelijker te evalueren en te omschrijven en bovenal de mechanismen 
te versterken voor het toezicht op het gedrag van de ontvangende landen op het gebied 
van corruptie, eerbiediging van de mensenrechten, rechtsstaat en democratie; 

3. is van oordeel dat de constructie van het Noodtrustfonds van de Europese Unie (EUTF) 
over een beter afgebakende structuur en duidelijkere doelstellingen dient te beschikken; 
constateert met bezorgdheid dat, hoewel de bijdrage van de Unie aan het EUTF 
voornamelijk uit officiële ontwikkelingshulp (ODA) bestaat, een aanzienlijk deel van de 
activiteiten van het EUTF verband houdt met migratiebeheer en grenscontroles; 
benadrukt dat EUTF-projecten de mensenrechten centraal moeten stellen in de 
programmering en moeten bijdragen tot de uitroeiing van de armoede en de bevordering 
van de mensenrechten in de betrokken landen; heeft er alle vertrouwen in dat DG 
DEVCO de aanbevelingen van speciaal verslag 32/2018 van de Rekenkamer zal volgen;

4. doet een beroep op de Commissie om te zorgen voor de zichtbaarheid van de Unie in 
projecten die door EOF-middelen worden gefinancierd en door internationale 
organisaties en ontwikkelingsagentschappen worden beheerd wijst andermaal op het feit 
dat de internationale organisaties verplicht zijn om aan de Rekenkamer op dier verzoek 
alle documenten of informatie te doen toekomen die nodig zijn voor het verrichten van 
haar taken, zoals vastgelegd in het VWEU; verzoekt de Commissie andermaal toe te 
zien op de naleving door de internationale organisaties van die verplichting om te 
voorkomen dat zich verdere fiasco’s voordoen, zoals het geval was bij een recente 
controle van een project voor watervoorziening en waterzuivering in Mozambique;

5 is ingenomen met het voorstel van de Commissie om het EOF op te nemen in de 
begroting in het kader van het Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking (NDICI).
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