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bbp: Bruto binnenlands product

BOMCA: Programma voor grensbeheer voor Centraal-Azië

CADAP: Drugsactieprogramma voor Centraal-Azië

CRIS: Gemeenschappelijk informatiesysteem van Relex

DCI: Instrument voor ontwikkelingssamenwerking

EBWO: Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

EDEO: Europese Dienst voor extern optreden

EIDHR: Europees instrument voor democratie en mensenrechten

ENPI: Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument

EU: Europese Unie

IfS: Stabiliteitsinstrument

IMF: Internationaal Monetair Fonds

INOGATE: Interstate Oil and Gas Transport to Europe Programme

MOD’s: Millenniumontwikkelingsdoelstellingen

ngo: Niet-gouvernementele organisatie

ODA: Officiële ontwikkelingshulp

OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OVSE: Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking

PSO: Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst

PEFA: Overheidsuitgaven en financiële verantwoordingsplicht

PFM: Public Financial Management (beheer van de overheidsfinanciën)

kkp: Koopkrachtpariteit 

RRM: Rapid Reaction Mechanism (snellereactiemechanisme)

RSD: Regionalestrategiedocument

SBS: Sectorale begrotingssteun

SMART: Specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdgebonden

AFKORTINGEN
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TACIS: Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States (technische bijstand aan het 
 Gemenebest van Onafhankelijke Staten)

TRACECA: Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia Programme

Unicef: Kinderfonds van de Verenigde Naties

US-dollar/USD : Amerikaanse dollar

VWEU: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

6

Speciaal verslag nr. 13/2013 – EU-ontwikkelingshulp aan Centraal-Azië



SAMENVATTING

I.
In het kader van deze controle is onderzocht hoe de 
Commissie en de Europese Dienst voor extern optre-
den (EDEO) de ontwikkelingshulp aan de Centraal- 
Aziatische republieken (Kazachstan, Kirgizië, Tadzjiki-
stan, Turkmenistan en Oezbekistan) hebben beheerd 
in de periode van 2007 tot en met 2012.

II.
Tijdens de controle is vastgesteld dat de Commissie 
en de EDEO serieuze inspanningen hebben geleverd 
om onder moeilijke omstandigheden het programma 
voor EU-ontwikkelingshulp aan Centraal-Azië te plan-
nen en uit te voeren zoals dat was bepaald in het 
regionalestrategiedocument (RSD) van april 2007. De 
planning en de toewijzing van de steun waren over 
het algemeen bevredigend. De uitvoering ervan was 
minder bevredigend.

III.
De Commissie besprak de prioriteiten met partner-
landen en streefde ernaar haar uitgavenplannen af 
te stemmen op hun nationale prior iteiten. Bi j  de 
geografische spreiding van de steun werd rekening 
gehouden met de relatieve welvaart. Alle projecten 
die werden geselecteerd voor EU-steun, droegen bij 
aan de verwezenlijking van de ruime doelstellingen 
die waren uiteengezet in het regionalestrategiedocu-
ment. De Commissie steunde echter meer sectoren 
dan verenigbaar is met de beste praktijken.

IV.
De Commissie maakte gebruik van diverse wijzen van 
steunverlening bij de uitvoering van haar plannen. Zij 
nam een groot aantal kleine projecten op, wat de dele-
gaties met een bijkomende administratieve last opza-
delde. Het programmabeheer werd tevens bemoei-
lijkt door de uitgebreide reeks gebezigde financiële 
instrumenten en door de vele verslaglegginglijnen, 
waardoor moeilijk te bepalen valt welk bedrag de EU 
heeft besteed per sector en per land in Centraal-Azië. 
De Commissie heeft niet getracht de totale adminis-
tratieve kosten van haar programma voor ontwikke-
lingshulp in Centraal-Azië te ramen.

V.
De Commissie had strenger kunnen en moeten optre-
den in het beheer van haar begrotingssteunprogram-
ma’s in Tadzjik istan en Kirgizië, en had dat kunnen 
en moeten koppelen aan specifieke corruptiebestrij-
dingsmaatregelen. Betalingsbesluiten werden geba-
seerd op de toezeggingen van de partnerlanden om 
hervormingen door te voeren, en niet zozeer op de 
geboekte vooruitgang.

VI.
De uitvoering was doorgaans traag, zij het in sterk 
wisselende mate. De regionale programma’s bereik-
ten geen werkelijk regionale dimensie; een belangrijk 
aandeel bestond uit louter „meerlanden”-faciliteiten 
waarover elk afzonderlijk partnerland kon beschik-
ken. De Commissie heeft voorzieningen getroffen die 
haar in staat stellen te leren uit ervaring en haar pro-
gramma’s in de loop der tijd te verbeteren. Dat proces 
heeft nuttige resultaten opgeleverd, hoewel die in 
sommige gevallen niet altijd tijdig beschikbaar waren; 
in andere gevallen werden nuttige aanbevelingen niet 
opgevolgd. In haar verslagen wordt meer aandacht 
besteed aan activiteiten dan aan resultaten.

VII.
Dit verslag bevat aanbevelingen over de lessen die 
zouden kunnen worden getrokken uit de ervarin-
gen van de periode 2007-2012 voor de toekomstige 
EU-samenwerking met deze regio.
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1. Dit verslag bespreekt de planning en het beheer van de ontwikkelings-
hulp door de Europese Unie (EU) aan de vijf Centraal-Aziatische repu-
blieken (Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan) 
gedurende de periode 2007-2012 (zie de landkaart).
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2. De vijf staten, die onafhankelijk werden bij het uiteenvallen van de Sov-
jet-Unie in 1991, verschillen onderling aanzienlijk qua bevolkingsaantal, 
grondgebied, aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen en welvaart. 
Kazachstan en Turkmenistan beschikken over grote aardolie- en aard-
gasvoorraden; de uitvoer komt tot uitdrukking in het vrij hoge bbp per 
inwoner. Wat betreft het bereiken van de millenniumontwikkelingsdoel-
stellingen (MOD’s) varieert de toestand (zie bijlage I voor meer gedetail-
leerde informatie over elk van de landen). Ook bestaan er verschillen wat 
betreft hun betrekkelijke bereidheid tot samenwerking en integratie met 
de rest van de wereld.

DE EUROPESE UNIE EN CENTRAAL-AZIË

3. De EU was actief betrokken bij de landen van Centraal-Azië sinds zij 
onafhankelijk werden. In het strategisch document voor Centraal-Azië 
2002 tot 2006 zijn essentiële doelstellingen geformuleerd voor de steun-
strategie. Die strekten ertoe de stabiliteit en de veiligheid in Centraal-Azi-
atische landen te bevorderen en bij te staan in hun streven naar duur-
zame economische ontwikkeling en armoedebestrijding.

4. Voor de periode 2007-2013 heeft de Europese Commissie (EC) haar plan-
nen voor ontwikkelingshulp uiteengezet in een regionalestrategiedocu-
ment dat werd goedgekeurd in april 20071. Het EU-beleid ten aanzien 
van Centraal-Azië gedurende de periode waarop de controle betrek-
k ing heeft, was in juni 2007 door de Europese Raad afgesproken en 
wordt uiteengezet in het document van de Raad „De Europese Unie en 
Centraal‑Azië: Strategie voor een nieuw partnerschap”2, dat de aanpak van 
de Commissie onderschrijft.

5. Met de strategie van de Raad en het steunprogramma van de Commissie 
bepaalde de EU de prioriteiten voor haar samenwerking met de regio als 
geheel en onderstreepte zij het belang van veiligheid en stabiliteit als 
haar voornaamste strategische belangen. In de strategie werd gepleit voor 
actieve samenwerking met de Centraal-Aziatische staten, teneinde vrede, 
democratie en economische welvaart te bevorderen. Meer in het bijzonder

 — werd gesuggereerd om volop gebruik te maken van een breed scala 
van instrumenten, programma’s, samenwerkingsovereenkomsten3 
en van de politieke dialoog;

 — werd naar een evenwicht gezocht tussen bilaterale benaderingen 
en acties bedoeld om gemeenschappelijke regionale uitdagingen 
aan te gaan4;

 — werd zeven belangrijke beleidsterreinen van bijzonder belang 5 
 geïdentificeerd; en

1 Europese Commissie, 
regionalestrategiedocument 
voor steun aan Centraal-Azië 
voor de periode 2007-2013.

2 Aangenomen door de 
Europese Raad van 21-
22 juni 2007 (Document van 
de Raad nr. 11177/1/07). 
Bekendgemaakt door 
de Raad in oktober 2007 
als Europese Unie en 
Centraal‑Azië: Strategie voor 
een nieuw partnerschap (ISBN 
978-92-824-2244-1).

3 Momenteel lopen er 
partnerschaps- en samenwer-
kingsovereenkomsten (PSO) 
met Kazachstan, Kirgizië, 
Tadzjikistan en Oezbekistan. 
Eind mei 2013 was de PSO 
met Turkmenistan nog niet 
geratificeerd.

4 Voorbeelden van 
gemeenschappelijke 
regionale uitdagingen zijn 
de georganiseerde misdaad, 
mensenhandel, drugs- en 
wapenhandel, terrorisme 
en non-proliferatiekwesties, 
interculturele dialoog, 
milieuvervuiling, waterbeheer, 
migratie, grensbeheer en 
vervoersinfrastructuur.

5 Met name (a) behoorlijk 
bestuur, rechtsorde, 
mensenrechten en 
democratisering; 
(b) onderwijs en opleiding; 
(c) economische 
ontwikkeling, handel en 
investeringen; (d) vervoer en 
energie; (e) duurzaamheid 
van het leefmilieu en 
waterbeheer; (f ) het hoofd 
bieden aan gedeelde 
bedreigingen en uitdagingen; 
(g) de interculturele dialoog.
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 — werd de EU-begrotingssteun voor de financiële vooruitzichten 
2007-2013 opgetrokken tot ongeveer 750 miljoen euro over die 
periode6.

6. De Europese Commissie opende in 1993 een delegatie in Kazachstan en 
zij heeft eind 2009 bijkantoren in Kirgizië en Tadzjikistan opgewaardeerd 
tot volwaardige EU-delegaties7. In 2012 werd een EU-delegatie gevestigd 
in Oezbekistan. In 2005 benoemde de Europese Raad een speciale ver-
tegenwoordiger in Centraal-Azië8 die tot taak had goede betrekkingen 
tussen de EU en Centraal-Aziatische landen te bevorderen, de stabiliteit, 
de samenwerking, de democratie en de eerbiediging van de mensen-
rechten te versterken en de EU-doeltreffendheid en zichtbaarheid in de 
regio te verhogen.

EU-ONTWIKKELINGSHULP

7. Van 1991 tot 2013 heeft de EU ruim 2,1 miljard euro aan ontwikke -
lingshulp en humanitaire hulp toegewezen aan deze landen, waarvan 
750 miljoen euro voor de periode 2007-2013. Van 2007 tot 2012 be-
taalde de Commissie 435 miljoen euro aan ontwikkelingshulp aan Cen-
traal-Azië, met Kirgizië en Tadzjikistan als voornaamste begunstigden 
(zie grafiek 1).

6 De EU-ontwikkelingshulp 
krijgt voornamelijk 
vorm aan de hand van 
het instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking 
(DCI) (Verordening (EG) 
nr. 1905/2006 van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 18 december 2006 
tot invoering van een 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking 
(PB L 378 van 27.12.2006, 
blz. 41)).

7 In 2011 waren er in de 
drie delegaties in totaal 74 
personeelsleden betrokken 
bij ontwikkelingshulp.

8 Besluit nr. 2012/328/GBVB 
van de Raad van 25 juni 2012 
tot benoeming van de 
speciale vertegenwoordiger 
van de Europese Unie voor 
Centraal-Azië (PB L 165 van 
26.6.2012, blz. 59).

GRAFIEK 1

EU-BETALINGEN AAN CENTRAAL-AZIË, 2007-2012, PER LAND EN VOOR DE REGIO (IN 
MILJOEN EURO EN PERCENTAGE)

Bron: Analyse door de Rekenkamer van gegevens uit de CRIS-databank van de Commissie.

Kazachstan
47,4
11 %

Kirgizië
108,5
25 %

Tadzjikistan
109,5
25 %

Turkmenistan
14,4
3 %

Oezbekistan
22,0
5 %

Regio Centraal-Azië
133,1
31 %

10

Speciaal verslag nr. 13/2013 – EU-ontwikkelingshulp aan Centraal-Azië



8. Gedurende de eerste jaren van deze periode werden de uitgaven vooral 
via het TACIS-programma ( Technical Assistance to the Commonwealth 
of Independent States) verricht, met als voornaamste doelstellingen om 
de overgang naar de markteconomie te bevorderen en de democratie 
en de rechtsorde te versterken.

9. In 2007 werd TACIS vervangen door het Instrument voor ontwikkelings-
samenwerking (DCI), met als eerste doelstellingen armoedebestrijding, 
duurzame economie en sociale ontwikkeling, en de integratie van ont-
wikkelingslanden in de wereldeconomie. In die periode werden er ook 
middelen verstrekt via andere instrumenten, zoals het Europees Instru-
ment voor democratie en mensenrechten (EIDMR) en het Stabiliteits-
instrument (I fS) met inbegrip van het snellereactiemechanisme (zie  
grafiek 2).

10.  Het EU-budget voor ontwikkelingshulp aan de Centraal-Aziatische lan-
den beliep gemiddeld 89 miljoen USD in de jaren 2010 en 2011, tegen-
over 175 miljoen USD afkomstig van de Verenigde Staten, 165 miljoen 
USD van Turkije, 124 miljoen USD van Japan en 109 miljoen USD van 
Duitsland9.

9 Deze cijfers zijn gebaseerd 
op de statistieken voor 
officiële ontwikkelingshulp 
die worden gepubliceerd 
door de Organisatie voor 
Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling.

GRAFIEK 2

EU-BETALINGEN AAN CENTRAAL-AZIË, 2007-2012, PER FINANCIERINGSINSTRUMENT 
(IN MILJOEN EURO)

Bron: Analyse door de Rekenkamer van gegevens afkomstig uit de CRIS-databank van de Commissie.
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11.  Uit een oogpunt van algemeen economisch gewicht vormt de ontwik-
kelingshulp een klein aandeel van de totale geldstromen in de regio. 
Meer in het bijzonder vertegenwoordigt de officiële ontwikkelingshulp 
(ODA) in het geval van Kazachstan, Turkmenistan en Oezbekistan10 min-
der dan 5 % van de jaarlijkse rechtstreekse buitenlandse investeringen 
(FDI) en minder dan 0,2 % van het bruto binnenlands product (bnp). 
Tussen 1991 en 2011 had de Europese Bank voor Wederopbouw en Ont-
wikkeling (EBWO) ook 5 945 miljoen euro voor de vijf landen uitgetrok-
ken in de vorm van leningen, kapitaal en waarborgen, met inbegrip van 
408 miljoen euro in 2011.

12.  Het directoraat-generaal Ontwikkeling en Samenwerking van de Euro-
pese Commissie (EuropeAid) en, sinds 2011, de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO)11 zijn bevoegd voor het formuleren van het 
EU-ontwikkelingsbeleid, voor de meerjarenplanning van de externe 
steuninstrumenten en voor het bepalen van sectorale beleidslijnen voor 
dergelijke externe hulp. Dat gebeurt vanuit Brussel met de hulp van de 
EU-delegaties van de partnerlanden.

EVALUATIES DOOR DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

13.  De Raad beoordeelt periodiek de voortgang van de uitvoering van de 
EU-strategie voor Centraal-Azië. In zijn laatste onderzoek12 besloot de 
Raad dat de strategie gehandhaafd blijft en dat er vooruitgang is ge-
boekt bij de uitvoering ervan. Toch is de Raad van mening dat de EU- 
inspanningen gerichter moeten worden en zouden moeten bijdragen 
tot de zichtbaarheid en de impact van de EU-acties in Centraal-Azië.

14.  In een verslag van 201113 achtte het Europees Parlement de EU-fondsen 
ontoereikend om de EU in staat te stellen impact te hebben14 op alle 
zeven  de prioriteitsterreinen van de Raad en drong het aan op een bete-
re omschrijving van de beleidsprioriteiten. Het Parlement benadrukte dat 
partnerlanden moeten voldoen aan internationale standaarden op het 
gebied van democratie, bestuur, rechtsorde en mensenrechten. Vanuit 
een bezorgdheid over corruptie riep het Parlement de Commissie op om 
een verslag voor te leggen — dat nog hangende is — over de gebruik-
making van de sectorale begrotingssteun in Kirgizië en Tadzjikistan.

10 Op basis van de 
OESO-statistieken bedroeg 
het totale jaargemiddelde 
aan ODA in 2010 en 2011 
aan Kazachstan, 
Turkmenistan en Oezbekistan 
484 miljoen USD, tegenover 
een jaargemiddelde aan 
FDI van 11 093 miljoen USD 
in diezelfde periode en 
een bbp (omgerekend 
naar koopkrachtpariteit) 
van 347 miljard USD voor 
de drie landen tezamen, 
zoals blijkt uit verslagen van 
respectievelijk de EBWO en 
het World Fact Book.

11 De EDEO nam de 
verantwoordelijkheden 
over van het voormalige 
directoraat-generaal RELEX 
van de Commissie.

12 Raad van de Europese 
Unie, conclusies van de 
Raad met betrekking 
tot Centraal-Azië, 3179e 
bijeenkomst van de Raad 
Buitenlandse Zaken, 
Luxemburg, 25 juni 2012, en 
document nr. 11455/12 van 
de Raad.

13 Resolutie van het 
Europees Parlement van 
15 december 2011 over 
de staat van de uitvoering 
van de EU-strategie voor 
Centraal-Azië, Straatsburg, 
P7_TA(2011)0588.

14 De Raad stelde de 
volgende prioriteiten: 
(a) goed bestuur, 
rechtsorde, mensenrechten 
en democratisering; 
(b) onderwijs en opleiding; 
(c) economische 
ontwikkeling, handel en 
investeringen; (d) vervoer 
en energie; (e) duurzaam 
milieu en waterbeheer; (f ) het 
hoofd bieden aan gedeelde 
bedreigingen en uitdagingen; 
(g) de interculturele dialoog.
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15.  Met de controle werd onderzocht hoe de EDEO en de Commissie de 
ontwikkelingshulp aan Centraal-Azië hebben gepland en beheerd in de 
periode van 2007 tot en met 2012, en in het bijzonder de steun die werd 
betaald via het DCI, dat het voornaamste financieringsinstrument was. 
Tijdens de controle werd onderzocht:

 — of de Commissie bij het toewijzen van haar budget de beste prak-
tijken heeft gevolgd en haar verklaarde prioriteiten voor ontwik-
kelingshulp aan Centraal-Azië in acht heeft genomen;

 — of de Commissie op passende wijze steun verstrekte;

 — of de Commissie haar steunbeleid met succes uitvoerde, het op 
basis van opgedane ervaring ontwikkelde en daar naar behoren 
verslag over uitbracht.

 Andere aspecten van de EU-strategie, zoals de beleidsdialoog, vielen 
niet onder de reikwijdte van de controle.

16.  De controlewerkzaamheden vonden plaats tussen juni en november 
2012. De controlebeoordeling was gebaseerd op nazicht van documen-
ten, analyses en gesprekken. In oktober 2012 werden bezoeken afgelegd 
aan Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan, waarbij de controleurs gesprek-
ken hadden met personeelsleden van EU-delegaties, vertegenwoordigers 
van nationale autoriteiten, ambassades van lidstaten, technische deskun-
digen, maatschappelijke organisaties, andere donoren en belangheb-
benden. De controleurs onderzochten in totaal 21 steunprogramma’s 
(19 landspecifieke en twee regionale programma’s, zie bijlage II15).

17.  Bij de controle werd gebruikgemaakt van analyses uit andere bronnen, 
bijvoorbeeld onderzoeken en verslagen van andere donoren. De Reken-
kamer organiseerde een enquête over de donorcoördinatie en de indruk 
die andere donoren hebben van de EU-activiteiten in het werkveld; die 
vragenlijst werd verstuurd naar de in het land wonende leidinggevenden 
bij andere donoren in elk van de vijf Centraal-Aziatische republieken16.

15 Geselecteerd ter dekking 
van 70 % van de uitgaven 
met het instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking 
tijdens de periode 2007-2011 
in Kirgizië en Oezbekistan en 
de sectoralebegrotingssteun-
programma’s in Tadzjikistan.

16 Van de 91 ontvangers van 
de enquête hebben er 28 
geantwoord.

REIKWIJDTE EN AANPAK VAN DE CONTROLE

13

Speciaal verslag nr. 13/2013 – EU-ontwikkelingshulp aan Centraal-Azië



TOEWIJZING VAN DE BEGROTING

18.  In de paragrafen 19-36 wordt onderzocht hoe de Commissie de EU-begro-
ting heeft toegewezen: in hoeverre heeft zij de beste praktijk gevolgd en 
de zelf verklaarde prioriteiten voor ontwikkelingshulp aan Centraal-Azië 
in acht genomen.

DE COMMISSIE HEEFT RUIME, ALGEMENE PRIORITEITEN GESTELD 
VOOR HAAR BESTEDINGEN

19.  Zoals uitgelegd in paragraaf 4, in overeenstemming met het EU-beleid 
voor Centraal-Azië, worden de prioriteiten voor de uitgaven opgesomd 
in het regionalestrategiedocument van de Commissie (RSD). Daarin 
wordt erop gewezen dat armoedebestrijding de voornaamste doelstel-
ling van het EU-ontwikkelingsbeleid is, waarbij een behoorlijk bestuur 
en meer eerbiediging van de mensenrechten als aanvullende doelstel-
lingen worden bevorderd17. Het noemt als drie prioritaire sectoren voor 
de EU-ontwikkelingshulp:

 — het bevorderen van regionale samenwerking, meer bepaald van 
netwerken en marktintegratie, milieu, grens- en migratiebeheer, 
douane, de bestrijding van de georganiseerde misdaad en grens-
overschrijdende samenwerking tussen individuen en het maat-
schappelijk middenveld;

 — het verminderen van armoede en het verhogen van het welvaarts-
peil, in het bijzonder door gemeenschapsontwikkeling en gerichte 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, en hervormingen in de land-
bouw en de sociale zekerheid;

 — het bevorderen van het democratiseringsproces, mensenrechten, 
behoorlijk bestuur en economische hervormingen.

20.  De Commissie stelde zich de volgende bestedingsdoelen: respectievelijk 
30-35 %, 40-45 % en 20-25 % van haar totale begroting is bestemd voor 
deze drie doelstellingen.

21.  Vervolgens heeft de Commissie de periode gesplitst in twee subperioden  
(2007-2010 en 2011-2013) en een indicatief programma opgesteld voor 
de eerste periode met daarin nader uitgewerkte plannen voor de toe-
wijzing van hulp en de vaststelling van specifieke prioriteiten. De Com-
missie voerde in 2010 een tussentijdse beoordeling uit en besloot dat er 
geen ingrijpende aanpassingen nodig waren. Op basis van die evaluatie 
stelde zij haar uitgavenplannen op voor 2011-2013.

17 Gemeenschappelijke 
verklaring van de Raad en de 
vertegenwoordigers van de 
regeringen der lidstaten, in 
het kader van de Raad, het 
Europees Parlement en de 
Commissie betreffende het 
ontwikkelingsbeleid van de 
Europese Unie: de Europese 
consensus voor Ontwikkeling 
(PB C 46 van 24.2.2006, blz. 1).

OPMERKINGEN
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DE COMMISSIE WEEK BIJ HET PLANNEN EN TOEWIJZEN VAN STEUN IN 
BEPAALDE OPZICHTEN AF VAN DE BESTE PRAKTIJKEN …

22.  De erkende beste praktijken voor toewijzing van ontwikkelingshulp om-
vatten, zoals dat bijvoorbeeld is uiteengezet in de EU-consensus voor 
ontwikkeling, de Verklaring van Parijs inzake de doeltreffendheid van 
hulp18 en de EU-gedragscode inzake de complementariteit en taakverde-
ling binnen het ontwikkelingsbeleid19, de volgende beginselen:

 — Ontwikkelingsprioriteiten — uiteengezet in landenstrategieën, be-
leidsdialogen en programma’s voor ontwikkelingssamenwerking 
— zouden moeten voortvloeien uit duidelijke analyses van natio-
nale ontwikkelingsstrategieën, instellingen en procedures van de 
ontvangende landen.

 — Wil hulp volledig doeltreffend zijn, dan dienen de ontvangende lan-
den zich de door donoren ondersteunde ontwikkelingsstrategieën 
en programma’s eigen te maken.

 — EU-donoren dienen ernaar te streven hun actieve betrokkenheid 
in een bepaald land te concentreren op elk hooguit drie sectoren.

23.  Het RSD en indicatieve programma’s geven slechts een beperkte moti-
vering van de gedetailleerde keuze van uitgavenprioriteiten door de 
Commissie, bijvoorbeeld met betrekking tot het te besteden bedrag 
aan regionale dan wel bilaterale programma’s, of waarom van bepaalde 
sectoren of programma’s werd verwacht dat zij het meest kosteneffec-
tief zouden zijn in het licht van de EU-doelstellingen. In werkelijkheid 
bestond er een aanzienlijke mate van continuïteit met eerdere uitgaven-
patronen in de betrokken landen.

… MAAR NAM IN DE PRAKTIJK REDELIJKE BESLISSINGEN OVER DE 
TOEWIJZING

24.  Anderzijds had de Commissie bij de toewijzing van de uitgaven de Com-
missie in de meeste opzichten een redelijke poging ondernomen om de 
RSD-prioriteiten in acht te nemen.

25.  De continuïteit in de uitgavenverdeling stelde de Commissie in staat haar 
eerdere ervaringen optimaal te benutten, in het bijzonder in Tadzjikistan 
en Kirgizië.

18 OESO, Paris Declaration 
on Aid Effectiveness, 2005 
(http://www.oecd.org/dac/
effectiveness/34428351.pdf ).

19 Raad van de Europese 
Unie, 9558/07, Brussel, 
15 mei 2007.
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26.  De Commissie zorgde ervoor dat de toewijzing van haar uitgaven ge -
noegzaam was afgestemd op die van andere donoren, dat overlapping 
werd vermeden en dat er werd bijgedragen aan donorcoördinatie. Drie 
kwart van de donoren die de vragenlijst van de Rekenkamer hebben 
beantwoord, prees de keuzen van de te steunen sectoren. Twee derde 
van de respondenten vond dat de Commissie kwalitatief hoogwaardige 
programma’s had uitgekozen ter ondersteuning, met name in de secto-
ren van de mensenrechten en de bevordering van het maatschappelijk 
middenveld.

27.  De Commissie stond voor specifieke uitdagingen met betrekking tot de 
coördinatie met partnerlanden:

 — Kazachstan, Turkmenistan en Oezbekistan hebben, aangezien zij 
de Verklaring van Parijs niet hebben ondertekend, geen behoef-
teanalyses voor strategieën op het gebied van ontwikkelingshulp 
of armoedebestrijding opgestart in de voor de EU-programma’s 
gebruikte vorm.

 — In het RSD was bepaald dat de EU-ontwikkelingshulp tot doel had 
de uitvoering van haar politieke strategie te ondersteunen, met 
dien verstande dat de EU ernaar streeft wereldwijd welvaart, solida-
riteit, mensenrechten en democratie, menswaardige arbeid, veilig-
heid en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Aan mensenrechten, 
behoorlijk bestuur en ontwikkelingsdoelstellingen zoals armoe-
debestrijding geven de partnerregeringen niet altijd de hoogste 
prioriteit.

 — In nationale programmeringsdocumenten kan het ontbreken aan 
een duidelijke focus. Zo bevatte in Kirgizië het actieplan van de ont-
wikkelingsstrategie voor het desbetreffende land voor de periode 
van 2009 tot en met 2011 508 acties in 19 verschillende sectoren.

28.  Niettegenstaande die moeilijkheden heeft de Commissie deze steunpri-
oriteiten besproken met de regeringen van de ontvangende landen en 
gezocht naar een afstemming van haar uitgaven met de nationale plan-
nen, waar die beschikbaar waren. De resultaten van dat proces werden 
weerspiegeld in het RSD en in de indicatieve programma’s.

29.  De programma’s en projecten die de Rekenkamer onderzocht in Kirgizië 
en in Tadzjikistan, waren afgestemd op de strategie van de Commissie en, 
voor zover dat redelijkerwijs kon worden verwezenlijkt, op de prioriteiten 
van die ontvangende regeringen. Bijvoorbeeld:

 — In Kirgizië hielp de door de Commissie geboden steun aan de 
onder wijssector de regering vanaf 2009 bij haar plannen om het 
onderwijssysteem van het land te hervormen en te ontwikkelen.
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 — In Tadzjik istan sloot de steun van de Commissie aan de sociale 
zeker heid goed aan bij de prioriteit van de regering voor de sociale 
sector, die bestond uit een kwantitatieve en kwalitatieve verster-
king van de sociale dienstverlening aan armen en het bereiken van 
de relevante millenniumontwikkelingsdoelstellingen.

30.  In Oezbekistan beantwoordden de door de Rekenkamer onderzochte pro-
jecten (bijvoorbeeld steun ter hervorming van het strafrecht en ter verbe-
tering van de zorgstelsels voor moeder en kind) aan de behoeften van het 
land zoals de regering die had omschreven. Anderzijds heeft die afstem-
ming op de door de regering vastgestelde behoeften niet noodzakelijk 
geleid tot volledige ondersteuning door de autoriteiten van de uitvoering 
van projecten. Zo werd bijvoorbeeld aan internationale deskundigen die 
werkten aan de hervorming van het strafrecht, de toegang tot gevangenis-
sen en rechtszaken ontzegd. Om zich te verzekeren van de medewerking 
van de regering aan haar programma ter bestrijding van ondervoeding 
bij kinderen, moest de Commissie de nadruk leggen op de bevordering 
van gezonde voedingsgewoonten bij moeders en kinderen, aangezien de 
Oezbeekse regering het bestaan van ondervoeding ontkende.

DE STEUNNIVEAUS WEERSPIEGELDEN DE RELATIEVE WELVAART

31.  De Commissie reserveerde de hoogste steunniveaus voor die landen 
die ze beschouwde als het meest noodlijdend en het meest bereid en 
in staat om de hulp optimaal te benutten, met name Tadzjik istan en 
Kirgizië. Het aan beide landen toegewezen bedrag lag per inwoner drie 
keer hoger dan voor de drie andere ontvangende landen (zie tabel 1 en 
bijlage I).

TABEL 1

TOTALE STEUN TOEGEWEZEN VOOR HET INSTRUMENT VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (DCI) IN CENTRAAL-AZIË IN HET KADER VAN HET RSD 
2007-2013 EN BBP PER INWONER

Gebied Totaal toegewezen bedragen 
 2007-2013 (miljoen euro)

Bbp per inwoner in 2007 
(huidige US dollar)

Kazachstan 74 6 771

Kirgizië 106 722

Tadzjikistan 128 563

Turkmenistan 53 2 606

Oezbekistan 71 830

Regio 242

Totaal 674

Bron: EU-Centraal-Azië Ontwikkelingssamenwerking, Europese Commissie, 2011 en de Wereldbank, indicatoren voor ontwikkeling in de 
wereld.
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DE STEUN WERD TOEGEWEZEN AAN TE VEEL SECTOREN …

32.  De aanpak van de Commissie was evenwel minder bevredigend wat 
betreft het aantal sectoren waaraan zij steun verleende.

33.  Zoals aangegeven in paragraaf 22, heeft de Commissie voor haar ont-
wikkelingsbeleid als leidend beginsel dat EU-donoren hun inspannin-
gen dienen te richten op hooguit drie sectoren in om het even welk 
partnerland, teneinde resultaten te optimaliseren en transactiekosten 
te beperken.

34.  Ondanks de beperkte omvang van haar ontwikkelingshulpprogramma 
in Centraal-Azië heeft de Commissie dat beginsel niet strikt toegepast. 
Zij selecteerde in Kirgizië vier sectoren voor steun (bestuur, landbouw 
en plattelandsontwikkeling, onderwijs en sociale zekerheid), in Tadzjiki-
stan vijf sectoren (bestuur, landbouw en plattelandsontwikkeling, socia-
le zekerheid, particuliere sector en gezondheid) en in Oezbekistan zes 
(particuliere sector, bestuur, gezondheid, landbouw en plattelandsont-
wikkeling, milieu en energie, en onderwijs).

35.  Bovendien stak de Commissie in het kader van EU-ontwikkelingshulp 
geld in verschillende bijkomende sectoren via regionale en thematische 
programma’s. Die programma’s ondersteunden sectoren zoals energie, 
vervoer, milieu, water, grensbeheer en de strijd tegen drugs, rechtsstaat, 
democratie en mensenrechten, ontwikkeling van de particuliere sector 
en hoger onderwijs.

… MAAR DE STRATEGISCHE PRIORITEITEN VAN DE COMMISSIE 
KWAMEN ER WEL IN TOT UITDRUKKING

36.  De Rekenkamer trof in haar analyse van de databank van de Commissie 
geen significante gevallen aan van steun die was verleend aan een na-
tionaal programma dat niet beantwoordde aan een van de ruime doel-
stellingen voor armoedebestrijding en verbetering van het bestuur: tal 
van nationale programma’s zijn gericht op zowel armoedebestrijding als 
behoorlijk bestuur. De bedragen waarvoor eind 2012 een overeenkomst 
was afgesloten, beantwoordden aan de in het RSD uiteengezette priori-
teiten (zie de paragraaf 20).
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HET BELEID CONCREET VORMGEVEN

37.  In de onderstaande paragrafen 38-62 worden de methoden besproken 
waarmee de Commissie steun verleende: haar keuzen voor een bepaalde 
wijze van steunverlening, de aandacht die de Commissie besteedde aan 
administratieve kosten, de vraag of programma’s al dan niet duidelijke 
doelstellingen en prestatie-indicatoren hadden om toezicht mogelijk te 
maken, en het ontwerp en beheer — door de Commissie — van de be-
grotingssteun die aan twee Centraal-Aziatische republieken is verleend.

DE COMMISSIE VERLEENDE OP ALLERLEI WIJZEN STEUN

38.  De Commissie voerde haar steunprogramma’s op verschillende manie ren 
uit, al naargelang de omstandigheden (zie de voorbeelden in tekstvak 1):

 — via bijdrageovereenkomsten met internationale organisaties, indien 
die laatste activiteiten hadden ontwikkeld in partnerlanden en door 
de autoriteiten als partner waren aanvaard;

 — via begrotingssteun waar dat haalbaar bleek, aangezien — wanneer 
de omstandigheden dit toelieten — die vorm van ontwikkelings‑
samenwerking de voorkeur verdient ,  aldus de Europese consensus 
voor ontwikkeling20;

 — via subsidies aan niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) daar 
waar het maatschappelijk middenveld actief was;

 — via dienstverleningsovereenkomsten (en enkele arbeidsovereen-
komsten), in het bijzonder met betrekking tot technische onder-
steuning, met als doel een convergentie met de Europese stan-
daarden en goede prakt i jk en ,  in  combinat ie  met  sec tora le 
begrotingssteun.

20 Paragraaf 113 van de 
Europese consensus voor 
ontwikkeling.
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VOORBEELDEN VAN DOOR DE EU ONDERSTEUNDE PROGRAMMA’S

Bijdrageovereenkomst met een internationale organisatie

De steun aan het hervormingsprogramma voor het gevangeniswezen beoogt een verbetering van het 
gevangenisbeheer en de maatschappelijke reïntegratie van delinquenten door het opzetten van een gevan-
genishervormingsprogramma in Kirgizië. Activiteiten ter verbetering van de levenshygiëne en ter ondersteu-
ning van inkomstengenererende activiteiten behoren ook tot het programma. De totale begroting van de 
door het Office on Drugs and Crime van de Verenigde Naties uitgevoerde actie beloopt 2,78 miljoen euro, 
waaraan de EU 2,5 miljoen euro bijdraagt.

Programma voor begrotingssteun

Het sectorale beleidsondersteuningsprogramma voor sociale zekerheid en beheer van de overheids-
financiën in Kirgizië wordt gefinancierd met geografische en thematische financieringsinstrumenten. In 
het zevenjarig strategiedocument werd 53 miljoen euro aan het programma toegewezen. Het onderdeel 
sociale bescherming beoogt de ontwikkeling van een meer doelmatig stelsel van sociale bijstand ter verbe-
tering van de levensomstandigheden van kwetsbare mensen en kansarme kinderen. Parallel daaraan heeft 
het onderdeel inzake het beheer van de overheidsfinanciën tot doel de Kirgizische regering te helpen bij 
het verbeteren van haar jaarlijkse begrotingsproces op het gebied van transparantie en verantwoording, 
voorspelbaarheid en haar interne controles.

Subsidie aan een niet-gouvernementele organisatie

De Commissie cofinancierde een project ter versterking van noodlijdende kinderen en gezinnen voor 
80 % ofwel 200 000 euro. Het project wordt uitgevoerd door de Oezbeekse afdeling van SOS Kinderdorpen, 
een internationale ngo die sinds 1996 in Oezbekistan aanwezig is. De overeenkomst werd in 2011 onder-
tekend als onderdeel van het partnerschapsprogramma voor institutionele opbouw, dat een verbeterde 
levensstandaard voor kwetsbare groepen in Oezbekistan nastreefde door versterking van de samenwerking 
tussen ngo’s en plaatselijke overheden.

Dienstverleningsovereenkomst: programma voor technische bijstand in combinatie met een 
sectoraal begrotingssteunprogramma

Tadzjikistan. Sinds 2007 heeft de Commissie, ter ondersteuning van het begrotingssteunprogramma in de 
socialezekerheidssector, een programma voor technische bijstand en capaciteitsontwikkeling uitgewerkt 
waarbij de nadruk ligt op: (a) een verbeterde doelgroepselectie en rationalisering van de regelingen inzake 
sociale voorzieningen; (b) de ontwikkeling van maatschappelijke dienstverlening; (c) de modernisering 
van het intramurale-zorgstelsel; (d) de ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid. Het totale budget van het 
programma bedroeg 5 miljoen euro en het werd uitbesteed aan zeven Europese consultancybedrijven met 
overeenkomsten voor bedragen van 90 000 euro tot 2,5 miljoen euro.

TEKSTVAK 1
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39.  De Commissie maakte gebruik van al deze steunverleningsmethoden 
(zie tabel 2).

TAL VAN KLEINE PROJECTEN EN FINANCIERINGSINSTRUMENTEN: EEN 
UITDAGING VOOR HET BEHEER

40.  Zoals aangetoond in tabel 2, maakten de subsidies en dienstverlenings-
overeenkomsten naar verhouding een groot deel uit van de steuninspan-
ningen van de Commissie in Centraal-Azië (zij het slechts een beperkt 
deel van de waarde). De administratieve gevolgen van een zo groot 
aantal programma’s kunnen aanzienlijk zijn21.

41.  De EU-delegatie in Kirgizië beheerde 56 contracten ten tijde van de con-
trole. De EU-delegatie vertelde dat ze ernstig beperkt was in haar moge-
lijkheden om de plaatsen te bezoeken waar de overeengekomen werk-
zaamheden werden uitgevoerd. De delegatie ondersteunde22 ook nog 
99 andere contracten die door de centrale diensten werden beheerd.

21 Zo moesten de 
personeelsleden van de 
Commissie, met inbegrip 
van het personeel 
van de delegaties, bij 
subsidieprogramma’s de 
volledige projectcyclus 
beheren, wat inhoudt: 
oproepen tot het indienen 
van voorstellen opstellen en 
doen, deelnemers inlichten, 
overeenkomsten opstellen 
en tekenen, de follow-up en 
het toezicht op de uitvoering 
verzorgen, de financiële en 
betalingscycli beheren en 
de controles, evaluaties en 
verslaglegging organiseren.

22 Dit soort ondersteunende 
activiteiten behelst ook 
het geven van feedback 
op de door begunstigden 
ingediende voorstellen, 
het coördineren van de 
projectactiviteiten in het land 
en het vertegenwoordigen 
van de Europese Unie door 
deelname aan comités, 
seminars enz.

TABEL 2

BEDRAGEN WAARVOOR EEN OVEREENKOMST IS GESLOTEN IN HET KADER VAN HET 
DCI-PROGRAMMA EN HET THEMATISCHE DCI-PROGRAMMA TUSSEN 2007 EN TOT 
EIND 2012, STEUNVERLENINGSMETHODE

Aantal onder-
tekende contrac ten/

overeenkomsten 

Bedrag overeengekomen 
tot eind 2012
(miljoen euro)

 % van het totaal  
 (per waarde)

Bijdrageovereenkomsten 33 128 36 %

Begrotingssteun-
programma’s

15 98 28 %

Subsidies aan ngo’s 143 61 17 %

Dienstverlenings- en 
arbeidsovereenkomsten

244 66 19 %

435 353 100 %

Bron: Analyse door de Rekenkamer van gegevens afkomstig uit de CRIS-databank van de Commissie.
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42.  De Commissie verleent ontwikkelingshulp in Centraal-Azië aan de hand 
van verscheidene financieringsinstrumenten. Het instrument voor ont-
wikkelingssamenwerking vormt de voornaamste financieringsbron, zo-
wel via zijn geografisch programma voor Azië als via de vijf thematische 
DCI-programma’s: voedselveiligheid, niet-overheidsactoren en plaatse-
lijke overheden in ontwikkeling, migratie en asiel, milieu en duurzaam 
beheer van natuurlijke hulpbronnen met inbegrip van energie, en inves-
teren in mensen. Vijf wereldwijde instrumenten geven ook steun aan 
Centraal-Azië (zie paragraaf 8), evenals het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI); zij vallen onder de bevoegdheid van 
verschillende onderdelen van het hoofdkantoor van de Commissie.

43.  Die verscheidenheid aan financieringsbronnen maakt het beheer van 
de EU-investeringen des te complexer, zowel binnen de delegaties als 
centraal. Zo werkte de delegatie in Kirgizië voor 31 van de 56 contracten 
die zij beheerde ten tijde van de controle, samen met de geografische 
eenheid voor Centraal-Azië van EuropeAid. Voor de resterende 25 con-
tracten werkte ze samen met zes andere eenheden bij EuropeAid en met 
een eenheid van de EDEO. Voor de steun die de delegatie verleende aan 
de 99 andere contracten, werd zij geacht samen te werken met elf een-
heden van EuropeAid, met twee andere EU-delegaties (in Kazachstan en 
Tadzjikistan), met de EDEO en met de directoraten-generaal Onderzoek 
en Innovatie en Economische en Financiële Zaken van de Commissie.

44.  Door die veelheid aan bestedingsinstrumenten valt moeilijk te berekenen 
(zonder tijdrovende ad-hocexercities) welk bedrag de EU heeft besteed 
per land en per sector in Centraal-Azië:

 — Het Gemeenschappelijk Relex-informatiesysteem (CRIS) van de 
Commissie geeft geen uitgaven weer per partnerland in de regio-
nale programma’s23.

 — De CRIS-verslagen bevatten geen landencomponenten van de 
 regionale en wereldwijde programma’s, meer bepaald voor het 
Europees Instrument voor democratie en mensenrechten (EIDMR) 
en het Stabiliteitsinstrument (IfS).

 — Tot slot geeft de Commissie geen specifieke informatie over de 
bestedingen in Centraal-Aziatische landen in het kader van pro-
gramma’s die zijn bekostigd met het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI)24.

23 Zie Speciaal verslag 
nr. 5/2012 van de Europese 
Rekenkamer over het 
Gemeenschappelijk 
Relex-informatiesysteem 
(www.eca.europa.eu).

24 Zoals de Transportcorridor 
Europa-Caucasus-Asia 
(TRACECA) en de Interstate 
Oil and Gas Transport to 
Europe (INOGATE).
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WEINIG AANDACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE KOSTEN

45.  Het verlenen van ontwikkelingshulp, vaak onder moeilijke omstandig-
heden, kan een arbeidsintensieve en kostbare activiteit zijn. Bij beslis-
singen over wat hoe te besteden, dienen overwegingen omtrent de 
waarschijnlijke resultaten in evenwicht te zijn met kostenoverwegingen 
(vooral in een delicaat gebied zoals Centraal-Azië), waarbij een en ander 
vanuit een breed perspectief moet worden beoordeeld. Hoe dan ook, 
men mag redelijkerwijs verwachten dat een hulpinstelling zich bewust 
is van de kosten voor het verstrekken van tranches van een steunbudget.

46.  De Commissie beheert de administratieve kosten met een combinatie 
van methoden, met inbegrip van evaluaties van de werkdruk voor elke 
delegatie. Toch heeft de Commissie geen verslagleggingssysteem opge-
zet voor de algehele administratieve kosten die gepaard gaan met het 
verlenen van haar ontwikkelingshulp, op regionaal of landelijk niveau.

47.  De Rekenkamer raamde de administratieve kosten van de ontwikke-
lingsactiviteiten van de Commissie in Centraal-Azië aan de hand van 
gegevens van de Commissie. De Rekenkamer nam in haar schatting de 
personeels- en administratieve kosten in aanmerking voor het personeel 
voor ontwikkelingshulp op hoofdkantoren en bij delegaties. Ook uitga-
ven voor ondersteuning (zoals de Huizen van Europa25, consultancy en 
monitoring) werden meegerekend.

48.  De Rekenkamer becijferde dat de relevante administratieve kosten 
10,5 miljoen euro bedroegen in 2011, het laatste volledige jaar ten tijde 
van de controle (zie bijlage III). Van dat bedrag ging 6,6 miljoen euro 
(63 %) naar operationele uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking 
(lonen van het personeel en andere werkingskosten) in de drie delega-
ties die toen geopend waren (zie de paragraaf 6); de personeelskosten 
op het hoofdkantoor bedroegen 1,8 miljoen euro (17 %) en aan aller-
lei ondersteunende uitgaven (met inbegrip van de kosten voor con-
sultancywerkzaamheden ter ondersteuning van projectidentificatie en 
-omschrij ving, resultaatgericht toezicht en evaluatie, alsmede kosten 
die verband houden met de Huizen van Europa) werd 2,1 miljoen euro 
(20 %) uitgegeven26.

49.  Dat bedrag vertegenwoordigt 14,6 % van de ontwikkelingsuitgaven in 
Centraal-Azië in 2011 (71,7 miljoen euro)27. Dat percentage geeft eerder 
een orde van grootte aan dan dat het een exacte raming is: de wiskun-
dige bewerking is onderhevig aan bijvoorbeeld wijzigingen in het niveau 
van de jaarlijkse uitbetalingen.

25 De Huizen van 
Europa, opgericht 
door de Commissie, 
treden op als technisch 
ondersteuningskantoor 
voor EU-acties en vergroten 
het bewustzijn en de 
zichtbaarheid van EU-beleid 
in landen waar geen 
EU-delegatie aanwezig is.

26 Kosten voor technische 
bijstand in verband met de 
uitvoering van specifieke 
projecten in partnerlanden 
werden niet meegerekend als 
ondersteunende uitgaven.

27 Door het uitsluiten van 
de consultancykosten 
die betrekking hebben 
op projectidentificatie, 
resultaatgericht toezicht en 
evaluatie zou dit cijfer dalen 
tot 12,7 %.
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50.  Daarenboven bevatten de individuele programmabudgetten adminis-
tratieve kosten. Zo blijkt uit onderzoek door de Rekenkamer van 20 sub-
sidies en bijdrageovereenkomsten met internationale organisaties dat 
gemiddeld 6 % van hun budget werd aangemerkt als algemene admi-
nistratiekosten. Voor begrotingssteunprogramma’s lagen de overeen-
komstige cijfers, in percentages uitgedrukt, veel lager. De kosten voor de 
periodieke voortgangsevaluaties die aan externe deskundigen werden 
uitbesteed, maakten 1,1 % van het programmabudget uit in Tadzjikistan 
en ongeveer 1,6 % in Kirgizië.

51.  Aangezien de Commissie geen verslag uitbrengt van een indicator voor 
administratieve kosten, is het niet mogelijk deze ramingen te vergelij-
ken met de kosten die zij elders ter wereld maakt voor het organiseren 
van steunprogramma’s. De Rekenkamer constateert evenwel met enige 
bezorgdheid dat de Commissie blijkbaar onjuiste informatie heeft over 
administratieve kosten, die een aanzienlijk gedeelte vertegenwoordigen 
van de kosten voor haar uitgaven aan ontwikkelingshulp in Centraal-Azië.

DOELSTELLINGEN EN INDICATOREN: EEN GEMENGD BEELD

52.  Uit het onderzoek door de Rekenkamer van programma’s in de drie be-
zochte landen komt een gemengd beeld naar voren wanneer het gaat 
om het formuleren van SMART-doelstellingen (en van de indicatoren om 
deze te beoordelen), zoals blijkt uit onderstaande voorbeelden:

 — In Tadzjikistan bestonden er voor zes van de zeven onderzochte 
programma’s voor technische bijstand duidelijk omschreven streef-
doelen voor de output ter voorbereiding op sectorale studies, stra-
tegieën, richtlijnen en aanbevelingen aan de regering. Anderzijds 
had het programma voor technische bijstand ter ondersteuning 
van het ministerie van Financiën vaag omschreven doelstellingen.

 — In Kirgizië bevatte het voorlichtingsprogramma over voedselvei-
ligheid vage indicatoren, zoals „informatie over voedselveiligheid 
wordt doorgaans beschouwd als correct en tijdig”, „een passend 
aantal personeelsleden is opgeleid” en „nut van oogstprognoses”. 
Anderzijds bevatte het programma voor het „operationaliseren van 
behoorlijk bestuur voor sociale rechtvaardigheid” gekwantificeerde 
streefdoelen.

 — In Oezbekistan hadden twee van de vier onderzochte programma’s 
kwantificeerbare streefdoelen, maar er waren geen benchmarks en 
uitgangssituaties afgesproken waarmee men de meerwaarde van 
de programma’s had kunnen inschatten.
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BEGROTINGSSTEUN: DE COMMISSIE HAD STRENGER KUNNEN ZIJN …

53.  Sectorale begrotingssteun (SBS) vormt een overdracht van EU-middelen 
naar de nationale schatkist van een begunstigd land ter ondersteuning 
van sectorspecifieke beleidsdoelen en hervormingsdoelstellingen. De 
ontwikkelingshulp van de Commissie in Centraal-Azië omvatte SBS aan 
Kirgizië en Tadzjikistan ten gunste van de sociale zekerheid, in het kader 
waarvan zij in de periode 2007 tot 2012 respectievelijk 39,4 miljoen euro 
en 24,4 miljoen euro betaalde.

54.  De Commissie eist dat ieder land dat begrotingssteun ontvangt, een 
relevant en geloofwaardig programma ter verbetering van het beheer 
van de overheidsfinanciën (PFM) invoert28. Om te waarborgen dat een 
programma voor sectorale begrotingssteun zijn doelstellingen zou be-
reiken op het gebied van sectorale ontwikkeling én PFM-verbeteringen, 
legt de Commissie voorwaarden op. De Commissie verricht haar betalin-
gen voor begrotingssteun in tranches die verspreid zijn over meerdere 
jaren, afhankelijk van de vraag of het land al dan niet voldoet aan die 
voorwaarden, die duidelijk moeten zijn en waaraan streng de hand moet 
worden gehouden, willen zij doeltreffend zijn.

55.  De Commissie volgde dit patroon in haar begrotingssteunprogramma’s in 
Tadzjikistan en Kirgizië. Beide regeringen hadden een PFM-programma; 
in beide gevallen maakte de Commissie de uitbetalingen afhankelijk van 
de geboekte vooruitgang bij de uitvoering van dat programma.

56.  In 2007 schorste de Commissie het Tadzjiekse SBS-programma voor twee 
jaar omdat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) had ontdekt dat het 
ministerie van Financiën zekerheden had afgegeven die de staatsbegro-
ting en de macro-economische stabiliteit in het gedrang brachten. Het 
programma werd in 2009 hervat na een overeenkomst met het IMF. De 
reactie van de Commissie droeg bij tot de oplossing van de kwestie.

28 Op basis van de zwakke 
en sterke punten die zijn 
geïdentificeerd door de 
PEFA-evaluatie (op het gebied 
van overheidsuitgaven en 
financiële verantwoording). 
Het PEFA-PFM-kader 
voor prestatiemeting 
is een instrument om 
het PFM-systeem in een 
land te evalueren met 
gebruikmaking van 28 
indicatoren.
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57.  Desalniettemin hield de Commissie in andere opzichten niet streng ge-
noeg de hand aan de PFM-voorwaarden. De Commissie betaalde haar 
begrotingssteun in Kirgizië uit in drie tranches29, waarvan elk werd voor-
afgegaan door een evaluatie van de geboekte voortgang bij het na-
streven van de PFM-doelstellingen30. De Commissie vond de voortgang 
traag, maar verantwoordde de uitbetaling van elk van de drie tranches 
hoofdzakelijk met het argument dat de Kirgizische regering zich bleef 
inzetten voor het doorvoeren van de hervormingen. Er bestond geen 
duidelijk bewijs ter onderbouwing van dat standpunt. Een wezenlijk 
onderdeel van de redenering van de Commissie bij haar beslissingen 
ten aanzien van uitbetalingen is gebaseerd op haar evaluatie van de 
inzet van de partnerlanden voor de hervormingen, en niet zozeer op 
hun daadwerkelijk geboekte vooruitgang31.

58. . Wat betreft de SBS voor sociale zekerheid gedurende de periode 2007-
2009 in Tadzjikistan, had de Commissie geen strikte termijnen bepaald 
waarbinnen de regering aan de voorwaarden moest voldoen. Bijgevolg 
was er geen stimulans voor het partnerland om de vereiste hervormin-
gen snel door te voeren, en de uitvoering van de hervormingen die 
de regering moest doorvoeren, liep vertraging op. Niettemin heeft de 
Commissie die tekortkoming aangepakt in het daaropvolgende sectorale 
programma voor begrotingssteun.

… EN ZIJ HEEFT DAT NIET ONDUBBELZINNIG GEKOPPELD 
AAN VOORWAARDEN DIE ZIJN BEDOELD OM CORRUPTIE TE 
MINIMALISEREN

59.  Corruptie vormt een ernstig probleem in de republieken van Centraal- 
Azië. In de corruptieperceptie-index van Transparency International  kre-
gen ze elk een score van minder dan 28 op 100 in 2011, waarbij Kirgizië, 
Turkmenistan en Oezbekistan bij de laagste 10 % van de 182 onder-
zochte landen stonden. Daarnaast melden internationale organisaties 
regelmatig dat de anticorruptiestrategieën van Kirgizië en Tadzjikistan 
maar weinig vooruitgang kennen32.

60.  Dergelijke wijdverbreide corruptie kan de reputatie van de Commissie 
schaden en de doeltreffendheid van de steunprogramma’s beperken.

61.  PFM-programma’s kunnen worden aangewend voor corruptiebestrijding. 
De Tadzjiekse en Kirgizische PFM-programma’s bevatten maatregelen 
die gericht zijn op een betere doelmatigheid en transparantie van het 
financieel beheer door de regering en waarvan men zou kunnen ver-
wachten dat zij helpen om corruptie te beteugelen, zoals verbeterde 
interne controles, aanbestedingsprocedures en interne controles in het 
overheidsbestuur.

29 Juni 2008, december 2010, 
juli 2011.

30 De Commissie gebruikte 
verslagen van externe 
consultants als input voor die 
evaluaties.

31 Die manier van werken 
wijkt af van de aanbeveling 
van de Rekenkamer in 
haar Speciaal verslag 
nr. 11/2010 — „Het beheer 
door de Commissie van de 
algemene begrotingssteun 
in landen van de ACS, 
Latijns-Amerika en Azië”. 
De Commissie zou 
betalingsbesluiten moeten 
onderbouwen met meer 
gestructureerde en formele 
bewijzen van voldoende 
vooruitgang gedurende de 
betreffende periode, door 
duidelijk aan te geven aan 
welke criteria de vorderingen 
moesten worden getoetst, 
welke vooruitgang er werd 
geboekt en om welke 
redenen de vooruitgang 
niet voldeed aan de 
verwachtingen.

32 Verslagen van 
de Organisatie voor 
Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO): 
Istanboel Actieplan 
tegen corruptie, tweede 
toezichtronde, Kirgizië, 
voortgangsverslag, 24.2.2012 
en Istanboel Actieplan 
tegen corruptie, tweede 
toezichtronde, Tadzjikistan, 
voortgangsverslag, 16.2.2012.
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62.  De Commissie voert programma’s uit op het gebied van PFM, technische 
samenwerking en hervormingen van het justitieel apparaat, die zeker 
een positieve invloed hebben op de preventie van corruptie. Toch heeft 
de Commissie niet getracht om haar programma’s voor begrotingssteun 
rechtstreeks te koppelen aan specifieke corruptiebestrijdingsmaatrege-
len zoals het strafbaar stellen van corruptie, maatregelen ter preventie 
van corruptie en het versterken van de verantwoordingsplicht van de 
overheidsinstellingen.

UITVOERING EN VERSLAGLEGGING

63.  In de paragrafen 64-81 worden drie aspecten onderzocht van het be-
heer van het steunbeleid door de Commissie tijdens de gecontroleerde 
periode: in welke mate en hoe snel is de Commissie erin geslaagd haar 
steunbeleid uit te voeren, heeft zij al dan niet haar programma’s bij-
gesteld in het licht van de opgedane ervaringen en op welke manier 
bracht zij verslag uit over de door haar verleende ontwikkelingshulp in 
Centraal-Azië.

DOORGAANS TRAGE, MAAR WISSELENDE UITVOERING …

64.  Tegen eind 2012 bestond er voor 50 % van de algemene geplande vast-
leggingen voor de periode 2007-2013 in het kader van het DCI-Azië- 
instrument een overeenkomst en was 27 % betaald (zie tabel 3).

TABEL 3

Gebied Totaal toegewezen bedragen 
2007-2013 (miljoen euro)

Overeengekomen 
bedragen 2007-2012

Uitbetaalde bedragen 
2007-2012

Kazachstan 74 60 % 28 %

Kirgizië 106 73 % 45 %

Tadzjikistan 128 65 % 32 %

Turkmenistan 53 21 % 13 %

Oezbekistan 71 28 % 9 %

Regio 242 42 % 26 %

Totaal 674 50 % 27 %

Bron: Ontwikkelingssamenwerking EU-Centraal-Azië, Europese Commissie, 2011 en gegevens ontleend aan CRIS.

REGIONALE STRATEGIE CENTRAAL-AZIË 2007-2013. UITVOERING DCI-AZIË VANAF 
31.12.2012 — OVEREENKOMSTEN EN UITBETALINGEN
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65.  De controle wees uit dat het in bepaalde gevallen lang duurde om pro-
gramma’s van de grond te krijgen. Zo duurde het voor de steekproef van 
in Oezbekistan onderzochte programma’s gemiddeld twee jaar om de 
financieringsovereenkomst te tekenen en een jaar om met de uitvoering 
van het programma te beginnen. Zware bureaucratische procedures bij 
de ontvangende overheden, moeilijkheden om passende subsidiabele 
activiteiten te vinden en ingewikkelde procedures bij de Commissie heb-
ben mede geleid tot een achterstand in de uitvoering van de strategie. 
Volgens drie kwart van de respondenten van de vragenlijst van de Reken-
kamer over hulpdonoren zijn de procedurele en wettelijke vereisten van 
de Commissie te ingewikkeld.

66.  Het uitvoeringstempo varieerde aanzienlijk tussen de ontvangende lan-
den. De vooruitgang was bijzonder traag in Turkmenistan en Oezbeki-
stan. Dat was vooral te wijten aan verschillen in prioriteiten en aanpak 
op het gebied van ontwikkelingssamenwerking tussen de EU en die 
landen. Bovendien hebben ingrijpende politieke gebeurtenissen, zoals 
die in Andijan in Oezbekistan in mei 2005, de werkzaamheden op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking gedurende de eerste drie jaren 
van de onderzochte periode afgeremd en viel het de Commissie moeilijk 
om de verloren tijd in te halen.

67.  In Kirgizië en Tadzjikistan verliep de uitvoering sneller. Dat weerspiegelt 
de verbetering in de ontwikkelingssamenwerking tussen de EU en beide 
landen, die allebei de Verklaring van Parijs hebben ondertekend. Gedu-
rende de onderzochte periode is een significant deel van de steun aan 
die partnerlanden verleend via sectorale begrotingssteun. Tijdens de 
periode 2007-2012 verleende de Commissie begrotingssteun ad 24,4 mil-
joen euro aan Tadzjikistan (22 % van de verleende steun) en 39,4 mil-
joen euro aan Kirgizië (36 % van de steun).

… WAARBIJ DE REGIONALE PROGRAMMA’S GEEN WERKELIJK 
REGIONALE DIMENSIE WISTEN TE BEREIKEN

68.  Zoals uiteengezet in haar RSD en in overeenstemming met de EU-stra-
tegie had de Commissie ongeveer een derde van het strategiebudget 
toegewezen aan regionale programma’s met als doel haar politieke in-
spanningen om regionale samenwerking te bevorderen, kracht bij te 
zetten (zie de paragrafen 19 en 20). Hoewel dit strookte met de stra-
tegische doelstellingen, hebben de regionale programma’s niet de in 
haar ontwikkelingsstrategie33 beoogde „werkelijk regionale dimensie, 
zowel op het gebied van gezamenlijke uitvoering als op het gebied van 
regionale impact” verwezenlijkt.

33 Europese Commissie, 
regionalestrategiedocument 
voor bijstand aan 
Centraal-Azië voor de periode 
2007-2013.
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69.  Het beheren van regionale programma’s maakte het de Commissie extra 
moeilijk. Zij moest in elke fase van de programmavoorbereiding toestem-
ming krijgen van alle begunstigde landen, hoewel de mate van politieke 
inzet voor regionale programma’s per land en per programma varieerde.

70.  Een aanzienlijk gedeelte van de regionale fondsen van het RSD34 is toege-
wezen aan programma’s zoals Erasmus en Tempus (36 %) en het program-
ma Investeringsfaciliteit voor Centraal-Azië (29 %). Die „meerlanden”-
programma’s herhalen voornamelijk soortgelijke activiteiten in meer dan 
één begunstigd land, en bevorderen niet zozeer de samenwerking tussen 
de Centraal-Aziatische republieken.

71.  Het programma voor grensbeheer in Centraal-Azië (BOMCA) vormt een 
voorbeeld van die wisselende deelname door de begunstigde landen. 
BOMCA is gericht op de hervorming van het grensbeheer. Met een totale 
vastlegging van 33,7 miljoen euro van 2003 tot 2014 beoogt zij, als stra-
tegisch doel op lange termijn, de goedkeuring van EU-normen en goede 
praktijken op het gebied van geïntegreerd grensbeheer. BOMCA wordt 
uitgevoerd door het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, 
gevestigd in Bisjkek en met kantoren in elk van de vijf republieken.

72.  In Kirgizië en Tadzjikistan is de inzet voor deelname aan BOMCA vrij goed. 
Oezbekistan en Turkmenistan daarentegen namen na bijna tien jaar uit-
voering ervan op selectieve wijze deel aan de regionale activiteiten voor 
capaciteitsopbouw en waren niet bereid om hun beroepservaring te 
delen met de andere landen.

34 Het RSD wees 
242 miljoen euro toe aan 
regionale samenwerking.
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LEREN UIT ERVARING: SUCCESSEN MAAR OOK GEMISTE KANSEN

73.  In 2010 voerde de Commissie een tussentijdse beoordeling uit (zie para-
graaf 21) om na te gaan of de tijdens het eerste indicatieve programma 
2007-2010 gehanteerde prioriteiten en wijzen van steunverlening nog 
altijd voldeden. Als resultaat van die tussentijdse beoordeling werd in 
het indicatieve programma 2011-2013 rekening gehouden met nieuwe 
ontwikkelingen in de partnerlanden, zoals de geleidelijke ontwikkeling 
van een maatschappelijk middenveld, de behoefte aan programma’s voor 
technische bijstand in combinatie met begrotingssteunprogramma’s en 
programma’s voor institutionele hervorming, een vereiste om de plaat-
selijke productie en infrastructuur te ondersteunen.

74.  Het indicatieve programma bevatte ook enkele nieuwe programma’s 
die in andere geografische regio’s waren getest, zoals het programma 
investeringsfaciliteit35. De Commissie nam evenwel niet de gelegen-
heid te baat om een hogere prioriteit te geven aan het bevorderen van 
twinning en detachering van personeelsleden tussen EU-besturen en 
Centraal-Aziatische overheden, een prioriteit die was gesteld in de stra-
tegie van de Raad voor de betrekkingen tussen de EU en Centraal-Azië.

75.  De Commissie leverde gedurende de onderzochte periode belangrijke 
inspanningen om te leren uit ervaringen en programma’s te verbeteren. 
De betrekkelijke stabiliteit en continuïteit van de steun van de Commis-
sie op het gebied van prioritaire sectoren, wijzen van steunverlening en 
programma’s betekenden dat er rekening kon worden gehouden met 
geleerde lessen. Bilaterale programma’s, zoals het programma ter verbe-
tering van de gezondheidsdiensten voor moeder en kind in Oezbekistan 
(zie tekstvak 2) en de tweede start van het programma voor institutio-
nele opbouw en partnerschap, konden worden verbeterd dankzij tijdens 
vorige fasen geleerde lessen. Ook het drugsactieprogramma voor Cen-
traal-Azië (CADAP) vormt een voorbeeld van een regionaal programma 
waarbij de geleerde lessen hebben geleid tot een betere afstemming 
op de behoeften van de partnerlanden.

76.  Anderzijds werden twee resultaatgerichte toezichtverslagen (RGM), 
waarin de impact en duurzaamheid van het BOMCA-fase-7-programma 
werden beoordeeld, pas beschikbaar gesteld nadat de daaropvolgende 
fase was opgezet.

35 Programma’s die eerder 
van start waren gegaan in 
Afrika (2007) en in naburige 
landen (2008).
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77.  De begrotingssteunprogramma’s in Kirgizië en Tadzjikistan volgden eer-
dere, vergelijkbare programma’s ter ondersteuning van voedselzekerheid. 
De Commissie evalueerde de ervaring van die eerdere programma’s in 
2008 en bracht verbeteringen aan in sectorspecifieke gebieden en bij 
de gebruikmaking van technische bijstand ter ondersteuning van de 
programma’s. Toch legde de Commissie enkele nuttige aanbevelingen 
naast zich neer, zoals de aanbeveling:

 — om de programma’s op meerjarige basis te organiseren, omdat een 
jaar bijzonder kort is om een algehele voortgang te kunnen beoor-
delen en de hulpvraag te voorspellen;

 — om duidelijk de voorwaarden te omschrijven voor vrijgave van 
betalingen;

 — om de aandacht te richten op enkele sleutelgebieden, met twee 
of drie voorwaarden die worden gespreid over verschillende jaren.

TEKSTVAK 2

OEZBEKISTAN

Het programma ter verbetering van de dienstverlening voor moeder- en kindzorg is gericht op millennium-
ontwikkelingsdoelstelling (MOD) 4 — de kindersterfte doen dalen en MOD 5 — de gezondheid van moeders 
verbeteren. Het programma startte in 2007 met een budget van 3,5 miljoen euro en wordt uitgevoerd door het 
Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef ) met de medewerking van het Oezbeekse ministerie van Gezond-
heid. Nadat het programma in 2010 positief was beoordeeld, besliste de Commissie om de tweede fase van het 
programma te financieren met een bijkomend budget van 7,2 miljoen euro.
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VERSLAGLEGGING: MEER OVER ACTIVITEITEN DAN OVER RESULTATEN

78.  De Commissie brengt twee essentiële jaarverslagen uit die betrekking 
hebben op haar ontwikkelingshulp. Allereerst brengt de directeur-gene-
raal van EuropeAid een jaarlijks activiteitenverslag uit over de activiteiten 
van het directoraat-generaal. Ook publiceert de Commissie een jaarver-
slag over het EU-beleid op het gebied van ontwikkeling en externe steun 
en de uitvoering daarvan. Beide verslagen bevatten een hoofdstuk over 
ontwikkelingshulp aan Centraal-Azië.

79.  Die jaarlijkse activiteitenverslagen bevatten zeven indicatoren voor Cen-
traal-Azië36. Ook al zijn die indicatoren in het algemeen relevant voor het 
welslagen van de EU-ontwikkelingshulp in Centraal-Azië, toch verschil-
len zij van de indicatoren die zijn vastgesteld in het regionalestrategie-
document en in de indicatieve programma’s; evenmin zijn zij rechtstreeks 
gekoppeld aan de beoogde resultaten van de nieuwe partnerschaps-
strategie voor Centraal-Azië van de Raad.

80.  Het onderdeel over Centraal-Azië in het jaarverslag van elk jaar over het 
EU-beleid op het gebied van ontwikkeling en externe steun is opgesteld 
in een verhalende stijl. Het bevat weliswaar enkele voorbeelden, maar 
verschaft weinig informatie over meetbare resultaten van EU-activiteiten 
en de impact ervan op de bevolking, bevat geen indicatoren die betrek-
king hebben op de EU-activiteiten en vergelijkt geen verwezenlijkte 
resultaten met doelstellingen. In het verslag wordt doorgaans vermeden 
te verwijzen naar moeilijkheden en hinderpalen voor de uitvoering van 
de EU-doelstellingen.

81.  In geen van de uitgebrachte verslagen wordt de spreiding van de uit-
gaven vergeleken met de in het RSD uiteengezette spreiding (zie para-
graaf 20) of is informatie vervat over de administratieve kosten (zie de 
paragrafen 45-51).

36 Die indicatoren zijn: 
(i) Partnerschapssamen-
werkingsovereenkomsten 
(PCA’s): aantal geratificeerde 
PCAs; (ii) Democratisering/
Rechtsstaat: aantal landen dat 
op weg is naar verkiezingen 
volgens de OVSE-normen 
en de Raad van Europa/
standaarden van de 
Commissie van Venetië; 
(iii) Onderwijsinitiatief 
voor Centraal-Azië: aantal 
Centraal-Aziatische 
landen dat toetreedt 
tot het Bologna-proces; 
(iv) Milieu/water/energie: 
landen die een nationale 
klimaatveranderingsstrategie 
hebben ontwikkeld en 
uitvoering geven aan 
die van de EU; (v) MOD 
1 — Percentage van 
de Centraal-Aziatische 
bevolking dat zich onder 
de armoedegrens bevindt; 
(vi) MOD 4 — Kindersterfte; 
(vii) MOD 6 — Strijd tegen 
hiv/aids, malaria en andere 
ziekten.
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82.  De Commissie en de EDEO hebben serieuze inspanningen geleverd om, 
onder moeilijke omstandigheden, het programma voor EU-ontwikke-
lingshulp aan Centraal-Azië te plannen en uit te voeren zoals dat was 
bepaald in het regionalestrategiedocument van april 2007. De planning 
en toewijzing van de steun waren over het algemeen bevredigend. De 
uitvoering ervan was minder bevredigend.

83.  De Commissie besprak de prioriteiten met partnerlanden en streefde 
ernaar haar bestedingsplannen af te stemmen op hun nationale prioritei-
ten. Bij de geografische spreiding van de steun werd rekening gehouden 
met de relatieve welvaart. Alle projecten die werden geselecteerd voor 
EU-steun, droegen bij aan de verwezenlijk ing van de ruime doelstel-
lingen die waren uiteengezet in het regionalestrategiedocument. De 
Commissie steunde echter meer sectoren dan verenigbaar is met de 
beste praktijken.

84.  De Commissie maakte gebruik van diverse wijzen van steunverlening 
bij de uitvoering van haar plannen. Zij nam een groot aantal kleine pro-
jecten op, wat de delegaties een grotere administratieve last bezorgde. 
Het programmabeheer werd tevens bemoeilijkt door de veelheid van 
gehanteerde financiële instrumenten en door de vele rapportagelijnen, 
waardoor moeilijk valt te bepalen welk bedrag de EU per sector en per 
land in Centraal-Azië heeft besteed. De Commissie heeft niet getracht 
om de totale administratieve kosten van haar programma voor ontwik-
kelingshulp in Centraal-Azië te ramen.

85.  De Commissie had strenger kunnen en moeten optreden in het beheer 
van haar begrotingssteunprogramma’s in Tadzjikistan en Kirgizië, en had 
dat kunnen en moeten koppelen aan specifieke corruptiebestrijdings-
maatregelen. Betalingsbesluiten werden gebaseerd op de toezeggingen 
van de partnerlanden om hervormingen door te voeren, en niet zozeer 
op de geboekte vooruitgang.

86.  De uitvoering was doorgaans traag, zij het in sterk wisselende mate. De 
regionale programma’s bereikten geen werkelijk regionale dimensie; een 
belangrijk aandeel bestond uit louter „meerlanden”-faciliteiten waarover 
elk afzonderlijk partnerland kon beschikken. De Commissie heeft voor-
zieningen getroffen die haar in staat stellen te leren uit ervaring en haar 
programma’s in de loop der tijd te verbeteren. Dat proces heeft nuttige 
resultaten opgeleverd, hoewel die in sommige gevallen niet altijd tijdig 
beschikbaar waren; in andere gevallen werden nuttige aanbevelingen 
niet opgevolgd. In haar verslagen wordt meer aandacht besteed aan 
activiteiten dan aan resultaten.

CONCLUSIES
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87.  In de veronderstelling dat de programma’s voor ontwikkelingshulp in 
Centraal-Azië van de Europese Unie een vervolg zullen krijgen37, beveelt 
de Rekenkamer aan dat bij de planning en uitvoering van de toekom-
stige ontwikkelingshulp de Commissie en de EDEO zouden putten uit 
de in de periode 2007-2012 opgedane ervaringen. De Commissie en de 
EDEO dienen in het bijzonder:

 — alle toekomstige regionale programma’s zodanig te ontwerpen 
dat zij meer kans maken om een werkelijk regionale dimensie te 
bereiken;

 — alle verstrekte steun toe te spitsen op een klein aantal sectoren;

 — een systeem op te zetten voor de berekening van en verslaglegging 
over de algehele administratieve kosten die gepaard gaan met het 
verlenen van haar ontwikkelingshulp;

 — sluitende en objectief verifieerbare voorwaarden te bepalen en toe 
te passen voor alle doorlopende begrotingssteunprogramma’s en 
in het bijzonder voldoende aandacht te besteden aan de onder-
steuning van anticorruptiemechanismen;

 — het ontwerp en de aflevering van programma’s te verbeteren in het 
licht van de geleerde lessen en de veranderende omstandigheden;

 — zodanig verslag uit te brengen over resultaten en impact dat een 
vergelijking met de plannen en de doelstellingen mogelijk wordt.

Dit verslag werd door kamer III onder voorzitterschap van de heer Karel 
PINXTEN, lid van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar 
vergadering van 15 oktober 2013.

Voor de Rekenkamer

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
President

37 COM(2011) 840 final van 
7 december 2011.

AANBEVELINGEN
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BIJLAGE I

Land Kazachstan Kirgizië Tadzjikistan Turkmenistan Oezbekistan Bron

Algemeen

Grondgebied (x 1 000 km2) 2 725 200 143 488 447 1

Bevolking (x 1 000, raming juli 2013) 17 736 5 548 7 910 5 055 28 661 1

Bevolkingsaanwas (raming juli 2013) 1,20 % 0,97 % 1,79 % 1,15 % 0,94 % 1

Economie

Bbp (kkp in miljard US dollar, raming 
2012) 231,3 13,47 17,72 47,55 104,7 1

Bbp per hoofd (kkp in US dollar) 13 040 2 430 2 240 9 410 3 650 1

Bbp-groei, 2011 7,5 % 5,7 % 7,4 % 14,7 % 8,3 % 2

Officiële ontwikkelingshulp (ODA)

ODA ontvangen per hoofd (in US dollar) 18 65 55 7 7 3

EU-ODA per hoofd (in US dollar) 1,0 5,6 4,0 1,9 0,4 4

Corruptie en institutionele hervormingen

Corruptieperceptie-index (0 = slechtste 
score tot 100 = beste score) 28 24 22 17 17 5

Burgermaatschappij (1 = beste score 
tot 7 = slechtste score) 6,00 4,75 6,00 7,00 7,00 6

Rechtskader en onafhankelijkheid 
(1 = beste score tot 7 = slechtste score)

6,50 6,25 6,25 7,00 7,00 6

Democratiescore (1 = beste score tot 
7 = slechtste score)

6,54 6,00 6,18 6,93 6,93 6

Bronnen: 

1 Central Intelligence Agency, World Fact Book, bijgewerkt in 2013.
2 Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO), Transitie‑indicatoren, 2012.
3 Wereldbank, 2012, jaargemiddelde gebaseerd op gegevens voor 2008, 2009 en 2010.
4  Raming van de Rekenkamer gebaseerd op het jaarlijkse gemiddelde aan uitbetalingen van 2007 tot 2012 uit de CRIS-gegevensbank 

(de regionale programma’s zijn gelijkelijk over de partnerlanden verspreid).
5 Transparency International, Corruptieperceptie‑index, 2012.
6 Freedom House, Nations in Transit, 2012.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE CENTRAAL-AZIATISCHE REPUBLIEKEN
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BIJLAGE II

Instrument Besluit 
nummer Programma

Toegewezen 
bedrag 

(duizend euro)

Kirgizië

DCI-AZIË 19225 Steun aan economische diversificatie in Kirgizië, „Agroprocessing” 1 600 

DCI-AZIË 19222 Steun aan gevangenishervorming in Kirgizië 3 000 

DCI-AZIË 19241 Steun aan de Kirgizische onderwijssector 5 500 

DCI-AZIË 19237 Sectoraal-beleidsondersteuningsprogramma — Sociale zekerheid en PFM — Kirgizië 
2007/09 9 000 

DCI-AZIË 21363 Sectoraal-beleidsondersteuningsprogramma — Sociale zekerheid en PFM — Kirgizië 
2007/09 — Derde toewijzing 9 000 

DCI-AZIË 20590 Operationalisering van behoorlijk bestuur voor sociale rechtvaardigheid 3 000 

DCI-AZIË 22484 Steunprogramma voor sectoraal beleid — Sociale sector — Kirgizië 2010 13 000 

DCI-AZIË 21058 Grensbeheer in Centraal-Azië — Fase 8 (BOMCA 8) 8 000 

DCI-AZIË 19812 Centraal-Aziatisch drugsactieprogramma — Fase 5 (CADAP 5) 5 000 

DCI -VOEDSEL 19169 Steunprogramma voor sectoraal beleid — Sociale zekerheid en PFM — Kirgizië 2007/09 9 000 

DCI -VOEDSEL 21863 Steun aan de verbetering van een informatiesysteem op het gebied van voedselzekerheid 
in Kirgizië 2 000 

Totaal 68 100 

Tadzjikistan

DCI-AZIË 21994 Steunprogramma voor menselijke ontwikkeling 26 000

DCI-AZIË 19236 Steunprogramma voor sectoraal beleid — Sociale zekerheid en PFM — Tadzjikistan 
2007/09 9 000

DCI-AZIË 19667 Technische bijstand ter ondersteuning van het sociale-sectorbeleid in Tadzjikistan 5 000

DCI-AZIË 20325 Moderniseringsproject beheer van de overheidsfinanciën 2 000

DCI-VOEDSEL 19168 Voedselveiligheidsprogramma — Tadzjikistan 2007 9 000

DCI-VOEDSEL 21365 Steun aan sociale vangnetten — Globaal voedselvoorzieningsprogramma (Tadzjikistan) 7 750

Totaal 58 750

Oezbekistan

DCI-AZIË 20509 Steun aan strafrechthervormingen in Oezbekistan 10 000

DCI-AZIË 22308 Programma voor institutionele opbouw en partnerschap 2 200

DCI-AZIË 22311 Versterking van het parlementaire tweekamerstelsel en netwerkvorming met regionale 
overheden 2 000

DCI-AZIË 22373 Verbetering van de gezondheidsdiensten voor moeder- en kindzorg in Oezbekistan — 
Fase II 6 700

Totaal 20 900

Bron: CRIS data-warehouse van EuropeAid. 

ONDERZOCHTE PROGRAMMA’S
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INLEIDING

1. De Rekenkamer maakte een schatting van de administratieve kosten die de Commissie heeft gedra-
gen bij het uitbetalen van steun in Centraal-Azië. 

2. De Rekenkamer hield daarbij rekening met volgende kostenfactoren:

 — personeelskosten: lonen, toelagen en pensioenen van de Europese ambtenaren, contractuele 
medewerkers en plaatselijke medewerkers die werken aan ontwikkelingssteun voor Centraal-
Azië, zowel op het hoofdkantoor als bij de EU-delegaties;

 — kantoor-, uitrustings- en andere exploitatiekosten die verband houden met die personeelsleden 
op het hoofdkantoor en bij de delegaties;

 — ondersteunende uitgaven die verband houden met de ontwikkelingssteun voor Centraal-Azië 
en die de Commissie heeft verricht voor haar eigen doelen (eerder dan voor de doelen van het 
ontvangende land), met inbegrip van consultancywerkzaamheden ter ondersteuning van de 
projectidentificatie en omschrijving, resultaatgericht toezicht en evaluatie, alsmede kosten die 
verband houden met de Huizen van Europa1. 

BRONNEN EN BEREKENINGSMETHODE

3. De Rekenkamer constateerde volgende jaarlijkse kosten:

1 Kosten met betrekking tot technische ondersteuning die verband houdt met de uitvoering van specifieke projecten in partnerlanden, zijn niet 
meegerekend.

ADMINISTRATIEVE KOSTEN VAN DE COMMISSIE

BIJLAGE III
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RAMING VAN DE ADMINISTRATIEVE KOSTEN 
VAN DE PLANNING EN DE UITVOERING VAN DE 
EU-ONTWIKKELINGSSTEUN AAN CENTRAAL-AZIË

Omschrijving Duizend euro Bron/opmerking

Administratieve kosten op het hoofdkantoor

(Kosten toegewezen aan ontwikkelingssteun)

1 786 Cijfer voor 20111

Administratieve kosten van delegaties

(Kosten toegewezen aan ontwikkelingssteun)

6 611 Cijfer voor 20112

Subtotaal 8 397

Ondersteunende uitgaven

— Huizen van Europa
— Projecten identificeren en formuleren
— Resultaatgericht toezicht
— Evaluaties

700
560
700
145

Jaargemiddelden berekend 
door het controleteam, 
 gebaseerd op CRIS-
gegevens  voor overeen-
komsten sinds 2007 (voor 
ROM 2008-2011)

Subtotaal 2 105

Totaal 10 502

1  Gebaseerd op de standaardkosten voor het dienstverband van ambtenaren zoals gebruike-
lijk in financiële memoranda bij besluiten. De standaardkosten worden gedragen door het 
directoraat-generaal Begroting van de Commissie en omvatten lonen en toelagen, alsook 
kantoor- en uitrustingskosten.

2  Voor ambtenaren en arbeidscontractanten zijn de kosten gebaseerd op een gemiddelde voor 
de personen die in de delegaties hun standplaats hebben. Voor plaatselijke medewerkers 
en plaatselijke werkingskosten worden de door de EDEO doorberekende werkelijke kosten 
gehanteerd.

BEPERKINGEN 

4. Sommige administratieve uitgaven zijn niet inbegrepen; de pensioenkosten van de werkgever zijn 
alleen meegeteld voor de plaatselijke personeelsleden bij delegaties en niet voor ambtenaren en 
contractueel personeel.

5. Er zijn geen bedragen inbegrepen voor de ondersteuning die is geboden door andere eenheden 
van de Commissie (administratie, opleiding, IT enz.) of door de EDEO.

6. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2011. De delegaties in Kazachstan, Kirgizië en Tadzjikistan 
waren gedurende dat jaar volledig operationeel. Er waren Huizen van Europa in zowel Oezbekistan 
als Turkmenistan.

BILAGE III
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ANTWOORD VAN DE 
COMMISSIE EN DE EDEO

SAMENVATTING

II.
De Commissie en de EDEO wijzen erop dat de uitvoering 
van ontwikkelingssamenwerking met name hinder onder-
vindt van de objectieve moeilijkheden waarmee de landen 
van Centraal-Azië kampen bij het boeken van vooruitgang 
met de hervormingsagenda en hun institutioneel kader.

III.
De Commissie en de EDEO hebben gerichte inspanningen 
ondernomen, met name voor het meerjarig indicatief pro-
gramma 2011-2013, om de hulp te concentreren op bila-
terale bijstand. De aanvullende sectoren vloeien voort uit 
de regionale en thematische onderdelen: deze vormen een 
onlosmakelijk onderdeel van de DCI-verordening, die de 
Commissie volledig moet uitvoeren. 

IV.
De Commissie en de EDEO wensen het volgende onder de 
aandacht te brengen: 

 — Het besluit inzake de uitvoeringsvorm is het resultaat 
van een gerichte analyse en een geïntegreerde evalua-
tie van elk programma en omvat een raadplegings- en 
kwaliteitsbeoordelingsproces.

 — De Commissie streeft ernaar het aantal kleinschalige projecten 
terug te brengen. Deze houden hoofdzakelijk verband met 
de thematische programma’s, waarbij de acties intrinsiek een 
beperkte omvang hebben.

 — De keuze van de financiële instrumenten hangt samen met de 
bestaande juridische grondslag; bij de verslaglegging over de 
uitvoering zijn noodzakelijkerwijs meerdere geografische en 
thematische diensten op het hoofdkantoor betrokken.

 — Er is informatie beschikbaar over de uitgaven voor verschillen-
de programma’s en instrumenten.

 — De Commissie maakt reeds gebruik van verschillende hulp-
middelen om de administratieve kosten in verband met ont-
wikkelingssamenwerking te evalueren.

V.
De Commissie en de EDEO wensen te onderstrepen dat de 
lopende begrotingssteunprogramma’s gekoppeld zijn aan 
specifieke corruptiebestrijdingsmaatregelen. 
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ANTWOORD VAN DE 
COMMISSIE EN DE EDEO

De criteria om voor begrotingssteun in aanmerk ing te 
komen, vereisen een holistische aanpak die is gebaseerd 
op geloofwaardigheid en positieve uitvoering, en zijn dus 
algemeen van aard. Een bevredigend verloop moet worden 
bezien in een dynamisch perspectief, waarbij de doeltref-
fendheid van het beleid in het recente en minder recente 
verleden wordt afgezet tegen de hervormingsverwachtin-
gen, maar waarbij tegelijkertijd schokken en corri gerende 
maatregelen kunnen worden opgevangen, en de doelstel-
lingen en streefcijfers zo nodig worden bijgesteld.

VI.
De Commissie en de EDEO wensen te onderstrepen dat de 
uitvoering van ontwikkelingssamenwerking met name hin-
der ondervindt van de objectieve moeilijkheden waarmee 
de landen van Centraal-Azië kampen bij het boeken van 
vooruitgang met de hervormingsagenda en hun institutio-
nele en politieke kader.

De Commissie en de EDEO wijzen op de bijzonderheid van 
de regionale programma’s voor Centraal-Azië, die mogelijk-
heden bieden tot dialoog en goede betrekkingen en regio-
nale samenwerking bevorderen. Een werkelijk regionale 
dimensie is gezien de huidige politieke omstandigheden in 
Centraal-Azië niet altijd haalbaar.

De Commissie heeft de naar aanleiding van de program-
mauitvoering gegeven aanbevelingen in alle relevante 
gevallen overgenomen. 

VII.
De Commissie en de EDEO zullen bijzondere aandacht 
schenken aan de aanbevelingen van de Rekenkamer en 
deze bij toekomstige samenwerkingsacties in alle gevallen 
waarin dat relevant en uitvoerbaar is, opvolgen. 

INLEIDING

13.
Er is terdege nota genomen van de aanbevelingen van de 
Raad dat de EU-inspanningen gerichter moeten worden 
en zouden moeten bijdragen tot de zichtbaarheid en de 
impact van de EU-acties in Centraal-Azië. Hiertoe zal de EU 
onder meer het voortouw nemen wat vlaggenschipinitiatie-
ven betreft die door de EU-lidstaten zelf worden uitgevoerd 
— door Frankrijk en Duitsland op het gebied van de rechts-
staat, door Italië en Roemenië op het gebied van milieu 
en water, waarbij Finland een actieve ondersteunende rol 
vervult. 

Daarnaast worden de impact en de zichtbaarheid van de 
EU versterkt door de uitvoering van EU-steunprogramma’s 
rechtstreeks toe te vertrouwen aan consortia van EU-lidsta-
ten of EU-agentschappen — bijvoorbeeld op het gebied 
van de rechtsstaat, grensbeheer en drugsbestrijding, onder-
wijs en milieu, alsmede voor investeringsfaciliteiten die ter 
beschikking worden gesteld via financieringsinstellingen 
van de EU (EBWO, Europese Investeringsbank, Kreditanstalt 
für Wiederaufbau, Agence française de développement).

14.
Met betrekking tot de conclusies van het Europees Parle-
ment wijzen de Commissie en de EDEO erop dat de toewij-
zingen per land zijn vastgelegd in de definitieve besluiten 
van de EU-begrotingsautoriteiten, terwijl de beleidspriori-
teiten in laatste instantie door de Raad worden vastgesteld. 

Het is niet de bedoeling dat het ontwikkelings- en samen-
werkingskader alle beleidsterreinen van de EU-strategie 
voor Centraal-Azië bestrijkt. Ontwikkelingssamenwerking is 
met name gericht op het bevorderen van de tenuitvoerleg-
ging van de strategie op geselecteerde terreinen, te weten 
de rechtsstaat, onderwijs en milieu/water.

In het kader van de EU-strategie voor Centraal-Azië is een 
gemeenschappelijke agenda vastgesteld ter verbetering 
van de samenwerking, gevolgd door regelmatige gesprek-
ken over het sectoraal beleid. Er zijn prioriteitsterreinen 
overeengekomen met de EU-lidstaten en de landen van 
Centraal-Azië. Hiertoe behoren de rechtstaat, democratie 
en mensenrechten.

In 2012 heeft de Commissie een nieuw stel richtsnoeren 
voor begrotingssteun goedgekeurd, dat specifieke vereisten 
omvat ter verbetering van de kwaliteit van de verslagleg-
ging en waarin tevens wordt ingespeeld op de bezorgdheid 
over corruptie. Telkens wanneer er een verzoek tot uitbeta-
ling voor Tadzjikistan en Kirgizië wordt ontvangen, wordt er 
een evaluatie van de begrotingssteunmaatregelen gemaakt. 
Het Europees Parlement heeft inzage in de desbetreffende 
documenten. 
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OPMERKINGEN

23.
De Rekenkamer kritiseert het feit dat het regionalestrate-
giedocument en de indicatieve programma’s slechts een 
beperkte motivering geven van de gedetailleerde keuze 
van uitgavenprioriteiten door de Commissie, zowel wat 
de keuze van de prioritaire sectoren als de hoogte van de 
uitgaven voor regionale en bilaterale programma’s betreft. 
Hoewel deze keuzen niet tot in detail in de beleidsdocu-
menten zijn vastgesteld, zijn deze weloverwogen tot stand 
gekomen, in overeenstemming met de desbetreffende 
programmerings- en strategiedocumenten.

Bij de toewijzing van financiële middelen aan de verschil-
lende sectoren is sprake van een moeizaam evenwicht, 
waarbij de nadruk ligt op een kleiner aantal sectoren en 
tegelijkertijd wordt beoordeeld hoe hoog het risico is wan-
neer de steun aan een te beperkte reeks sectoren wordt 
toegewezen. Deze besluiten zijn dynamisch en hebben in 
de loop van de programmeringsperiode 2007-2013 een 
ontwikkeling doorgemaakt. Bovendien is het uitgangs-
punt voor de programmering van de mix van regionale en 
bilaterale steun de complementariteit tussen de beleids-
doelen, met name op het niveau van de landen — bijv. 
armoedebestri jding, verstrekk ing van sociale diensten, 
plaatselijke ontwikkeling — en meer transversale kwesties 
met een regionale dimensie. Tijdens de hele programme-
ringsperiode heeft men steeds onderkend dat de bilaterale 
toewijzingen voorrang hebben op de regionale. Voortbou-
wend op de met eerdere programma’s opgedane erva-
ringen heeft de Commissie de steunprioriteiten bespro-
ken met de regeringen van de ontvangende landen en 
getracht haar samenwerkingskader af te stemmen op de 
nationale plannen, voor zover die beschikbaar waren. 

De continuïteit van de steun heeft hierbij in voorkomende 
gevallen inderdaad een belangrijke rol gespeeld, aange-
zien de duurzaamheid van de hervormingen een van de 
hoofddoelstellingen is. De door de EU gekozen sectorale 
aanpak ter bevordering van hervormingen vereist dat haar 
eigen inzet en steun een zekere mate van continuïteit 
kennen. 

Er zi j  hierbij  op gewezen dat de programmering heeft 
plaatsgevonden in weerwil van objectieve beperkingen in 
Centraal-Azië; met name het feit dat de meeste landen van 
Centraal-Azië niet beschikken over uitgewerkte nationale 
ontwikkelingsstrategieën en zich ook niet houden aan het 
kader voor ontwikkeling en samenwerking ( Verklaring van 
Parijs).

30.
De opmerking van de Rekenkamer is tekenend voor de 
algehele moeilijke politieke en institutionele context in 
Oezbekistan. Ondanks de moeili jkheden als gevolg van 
politieke spanningen tussen de EU en Oezbekistan, de 
structurele beperkingen van de nationale aanpak van ont-
wikkelingssamenwerking en de afwezigheid van een EU-
delegatie ter plaatse, is de EU-ontwikkelingssamenwerking 
er niettemin in geslaagd om in de periode 2005-2012 con-
crete acties in Oezbekistan uit te voeren. 

Er zijn de afgelopen jaren gerichte inspanningen onder-
n o m e n  o m  d e  O e z b e e k s e  a u to r i te i te n  m e e r  b i j  d e 
samenwerk ingsprogramma’s te betrekken en dit heeft 
geleid tot  innovat ieve concrete act iv i te iten zoals  de 
her vorming van het  just i t ieel  apparaat  en duurzame 
plattelandsontwikkeling. 

32.
Zie het antwoord op paragraaf 34.

34.
De Commissie is het volledig eens met het beginsel van 
doeltreffendheid van de hulp op grond waarvan de steun-
inspanningen worden gericht op ten hoogste drie sectoren 
bij de programmering van de bijstand aan de verschillende 
partnerlanden. De Commissie heeft er tijdens de program-
meringsperiode 2007-2013 alles aan gedaan om te voldoen 
aan dit en andere beginselen voor doeltreffendheid van de 
hulp. 

Voor Kirgizië zijn in het meerjarig indicatief programma 
2011-2013 de sectoren onderwijs, rechtsstaat en sociale 
bescherming/inkomstenverwerving aangemerkt als priori-
tair voor bilaterale samenwerking. Aangezien de steun aan 
hervormingen van het stelsel van overheidssteun recht-
streeks is gekoppeld aan de steun aan inkomstenverwer-
ving voor de armen, worden de projecten op dit gebied 
geacht dezelfde sector te bestrijken. Projecten in andere 
sectoren komen overeen met meerjarige indicatieve pro-
gramma’s van eerdere perioden. 

Voor Tadzj ik istan zi jn in het meerjar ig indicat ief  pro-
gramma 2011-2013 de sectoren PFM, gezondheidszorg 
en sociale bescherming, alsmede de ontwikkeling van de 
particuliere sector aangemerkt als prioritair voor interven-
tie. Aangezien PFM wordt behandeld als een transversaal 
thema, zijn er in feite drie prioritaire sectoren. Projecten 
in andere sectoren komen overeen met meerjarige indica-
tieve programma’s van eerdere perioden.
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Voor Oezbekistan zijn in het eerste meerjarig indicatief 
programma voor 2007-2010 twee prioritaire sectoren vast-
gesteld: verhoging van de levensstandaard door middel 
van lokale en plattelandsontwikkelingsprogramma’s en 
goed bestuur/rechtsstaat. In het tweede meerjarig indica-
tief programma voor 2011-2013 zijn drie prioritaire secto-
ren vastgesteld: verbetering van de levensstandaard door 
middel van lokale en plattelandsontwikkelingsprogram-
ma’s; goed bestuur en hervorming van het justitieel  appa-
raat; bevordering van handel, bedrijfsk limaat en kmo’s. 
Beide meerjarige indicatieve programma’s bestrijken der-
halve dezelfde twee gebieden, te weten: verhoging van de 
levensstandaard door middel van lokale en plattelandsont-
wikkelingsprogramma’s, en bestuur en rechtsstaat. 

De vermelding van milieu, energie en onderwijs heeft 
betrekking op gebieden die hoofdzakelijk worden aange-
pakt door middel van acties op regionaal niveau voor alle 
vijf de landen van Centraal-Azië.  

35.
De Commissie streeft ernaar complementaire steun te ver-
lenen op gebieden die voor de partnerlanden een hoge 
prioriteit hebben, zodat de impact en de resultaten wor-
den vergroot. 

De specifieke regionale en thematische onderdelen maken 
een integraal deel uit van de DCI-verordening, die de Com-
missie in haar geheel moet toepassen. De sectoren die 
onder het regionaal programma vallen, zi jn onderdeel 
van het programmeringsdocument voor Centraal-Azië en 
volgen een uitgebreide beleidsaanpak die aansluit op de 
behoeften van de partnerlanden in Centraal-Azië. Mensen-
rechtenkwesties worden behandeld overeenkomstig het 
EIDMR.

41.
De 56 overeenkomsten die worden genoemd, behel-
zen niet al leen algemene samenwerk ingsprogramma’s 
(>1 000 000 euro), maar ook overeenkomsten voor neven-
diensten, zoals technische bijstand op korte termijn, con-
trole enz., voor een bedrag van ten hoogste 200 000 euro 
elk .  Daarnaast omvatten zij  overeenkomsten die onder 
andere financiële instrumenten vallen dan het DCI, zoals 
EIDMR, IfS, de overeenkomst inzake kernveiligheid e.a.

Verder wenst de Commissie te wijzen op twee andere 
belangrijke structurele kenmerken: vele acties (technische 
bijstand op korte termijn, toezicht, evaluatie e.a.) kunnen 
uitsluitend worden uitgevoerd middels dienstverlenings-
overeenkomsten na aanbestedingen die moeten voldoen 
aan de mededingingsregels van het Financieel Reglement 
van de EU.  Voor ts  ontvangen ngo’s/thematische pro-
gramma’s, tezamen met het maatschappelijk middenveld 
en lokale actoren, per definitie een beperkte hoeveelheid 
middelen en zijn zij naar hun aard kleinschalig. 

Veel van de 99 overeenkomsten die ten tijde van de con-
trole door de Rekenkamer zi jn geïdentif iceerd, vergen 
slechts beperkte en incidentele feedback van de delegatie 
in Bisjkek, die vaak van algemene aard is. 

43.
Wat het oordeel van de Rekenkamer ten aanzien van de 
grote verscheidenheid aan financieringsbronnen betreft 
(zie tevens paragraaf 84), merkt de Commissie op dat het 
aantal gebruikte instrumenten door de aard ervan wordt 
gerechtvaardigd, aangezien zij krachtens de DCI-verorde-
ning verplicht is om een beperkt aantal sectoren uit te kie-
zen waarvoor strategische samenwerking op lange termijn 
noodzakeli jk is.  Thematische instrumenten en gerichte 
instrumenten, zoals I fS, bieden de mogelijkheid andere 
problemen aan te pakken die onmiddellijke maatregelen 
vereisen, maar niet tot de geselecteerde kernsectoren 
behoren.

De betrokken rapportagelijn is uniek en er wordt uitslui-
tend verslag uitgebracht aan EuropeAid via het External 
Assistance Management Report.

44. Eerste streepje
Wat de opmerkingen van de Rekenkamer over de nationale 
uitgaven binnen een regionaal programma betreft, wenst 
de Commissie te onderstrepen dat een regionaal pro -
gramma er juist op is gericht om te vermijden dat bijdra-
gen van landen louter bij elkaar worden opgeteld en dat 
er daarom om principiële redenen geen onderverdeling 
van de begroting voor de verschillende landen wordt ver-
schaft, noch tijdens de formulering van de begroting, noch 
tijdens de uitvoering ervan. Dat is in feite waar de landen 
van Centraal-Azië op aandringen en waartegen de Com-
missie zich altijd heeft verzet gezien de intrinsieke kenmer-
ken van regionale programma’s: het gaat hierbij tenslotte 
om projecten waarbij geld wordt gestoken in gezamenlijke 
activiteiten en ervaringen worden uitgewisseld ter vereen-
voudiging van de integratie. 
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44. Tweede streepje
Wat de bevindingen van de Rekenkamer betreft, merkt de 
Commissie op dat na ondertekening van de overeenkomst 
de informatie kan worden opgevraagd via CRIS (behou-
dens de hierboven gemaakte opmerkingen). Voordat de 
overeenkomst wordt ondertekend, vindt er een indicatieve 
onderverdeling van de begroting plaats. CRIS bevat der-
halve de informatie over de landencomponenten van pro-
gramma’s na een algemene oproep, behalve voor regionale 
overeenkomsten om de hierboven vermelde reden. 

44. Derde streepje
De afgelopen jaren is het kader voor regionale samen-
werking met de landen van Centraal-Azië verder versterkt 
door hun deelname aan het oostelijke regionale ENPI-pro-
gramma, dat steun biedt aan de hervorming en moderni-
sering van kernsectoren van hun ontwikkelingsagenda op 
terreinen waar zij te maken hebben met vergelijkbare pro-
blemen, met name ten aanzien van onderwijs, energie, ver-
voer, milieu, water, drugsbestrijding, of met het oog op het 
verbeteren van het bedrijfsklimaat en het aantrekken van 
investeringen uit de EU. Dit is een stimulans geweest voor 
het versterken van de impact van de EU-samenwerking en 
het leveren van concrete resultaten. 

Het verslag van de Rekenkamer is relevant voor ENPI-
landen (onder verantwoordelijkheid van directoraat F van 
het DG Ontwikkeling en Samenwerk ing — EuropeAid) 
wat de programma’s INOGATE en TRACECA betreft ,  die 
als enige twee de ENPI-regio bestrijken en ook Centraal-
Azië beslaan. Hoewel deze twee programma’s sterk op 
bepaalde sectoren zijn gericht, is de Commissie het ermee 
eens dat, aangezien de georganiseerde regionale initiatie-
ven door alle deelnemende landen worden gedeeld, het 
niet mogelijk is om precies aan te geven hoeveel geld 
naar de afzonderlijke landen gaat zonder een tijdrovende 
en arbeidsintensieve analyse van de projectactiviteiten 
en de gerelateerde kosten. Bovendien hebben regionale 
programma’s naar hun aard en geest tot doel de samen-
werking tussen meerdere landen te bevorderen en wordt 
daarbij niet gestreefd naar toewijzingen aan afzonderlijke 
landen omdat deze kunnen leiden tot competitie, niet tot 
samenwerking. 

45.
Waaraan en hoe de ontwikkelingsbegrotingen worden 
besteed, is afhankelijk van verscheidene criteria (afwegin-
gen van politieke of geopolitieke aard, de behoeften van 
specifieke landen, de veiligheid, de betrouwbaarheid van 
de begunstigde landen en de uitvoerende partners enz.) 
en dergelijke beslissingen dienen niet alleen te worden 
bezien in het licht van de administratieve kosten in een 
specifieke regio of een specifiek land. 

Indien de Commissie zich bij haar besluitvorming uitslui-
tend zou laten leiden door de hoogte van de administra-
tieve kosten, zou zij moeten afzien van ontwikkelingshulp 
door middel van de naar verhouding duurste steunmetho-
den, bijvoorbeeld door middel van ngo’s, en zou zij  de 
minst ontwikkelde landen niet meer kunnen bijstaan, het-
geen zou indruisen tegen het doel van ons beleid.

46.
De Commissie ziet nauwlettend toe op de hoogte van de 
administratieve kosten en treft maatregelen om deze zo 
veel mogelijk te verminderen (MFK, begrotingskortingen 
uit hoofde van hoofdstuk V, regelmatige evaluaties van de 
werkdruk, aanpassing van de personeelsbezetting, presta-
tietoezicht enz.). 

Er is op het niveau van de Europese instellingen, in het 
kader van de activiteitsgestuurde begroting, een systeem 
waarmee de kosten in verband met beleid kunnen worden 
berekend en beoordeeld. Omwille van de samenhang trekt 
de Rekenkamer dit systeem, dat door de begrotingsautori-
teit is goedgekeurd, blijkbaar in twijfel; dit dient echter op 
institutioneel niveau te geschieden en niet in verband met 
afzonderlijke beleidslijnen.

47.
Zie het antwoord op paragraaf 45.

48.
Zie het antwoord op paragraaf 45.

49.
De Commiss ie  is  van oordeel  dat  de Rekenk amer de 
hoogte van de administratieve kosten als gevolg van de 
gehanteerde definitie overschat. Sterker nog, de Reken-
kamer heeft in haar berekeningen ook kosten opgeno-
men die deel uitmaken van de acties, zoals de kosten voor 
technische bijstand in verband met het in kaart brengen, 
formuleren en evalueren van projecten en het verzamelen 
van de resultaten (ROM). Deze worden niet als adminis-
tratieve kosten beschouwd, maar maken deel uit van de 
projectuitvoeringscyclus.

50.
Zie het antwoord op paragraaf 45.

51.
Zie het antwoorden op de paragrafen 45 en 46.

43

Speciaal verslag nr. 13/2013 – EU-ontwikkelingshulp aan Centraal-Azië



ANTWOORD VAN DE 
COMMISSIE EN DE EDEO

52.
Bij haar nieuwe programma’s streeft de Commissie ernaar 
dit  gat in de informatievoorziening verder te dichten, 
gezien de vooruitgang die is geboekt op het gebied van 
het verzamelen van gegevens en het gebruik van statisti-
sche systemen in de partnerlanden.

52. Eerste streepje
Aangezien er op het moment in kwestie geen officiële 
PFM-strategie was en daaraan nog steeds wordt gewerkt, 
en aangezien er onzekerheid heerst vanwege het bevrie-
zen van het programma voor begrotingssteun als gevolg 
van de foutieve verslaglegging over het gebruik van de 
internationale reserve door de nationale bank van Tadzji-
kistan en de stopzetting van het IMF-programma in 2008, 
zijn er ruimere doelstellingen vastgesteld. 

Om het hoofd te bieden aan deze moeilijkheden moest 
de Commissie derhalve de nodige flexibiliteit betrachten. 
Dit bood een zekere manoeuvreerruimte en liet voldoende 
ruimte om technische bijstand op te nemen ter ondersteu-
ning van basishervormingen, met name op het gebied van 
de sociale bescherming en PFM.

52. Tweede streepje
Om verdere algemene hervormingen in de voedselveilig-
heidssector te steunen, heeft men de indicatoren betrek-
kelijk vaag gehouden. Mede dankzij deze flexibiliteit hielp 
het programma evenwel de weg vrij te maken voor belang-
rijke hervormingen op het gebied van bijvoorbeeld de 
enquêtes bij huishoudens, het systeem voor de verzame-
ling van gegevens over voedselprijzen en het opleiden van 
gegevensverzamelaars.

52. Derde streepje
Door de aard van de projecten in de steekproef en de 
omstandigheden in Oezbekistan is het moeili jk om uit-
gangssituaties vast te stellen. De indicatoren zijn echter zo 
specifiek mogelijk gemaakt. De Commissie wenst er ook op 
te wijzen dat een sectorale beleidsaanpak in het specifieke 
geval van Oezbekistan niet uitvoerbaar is. Het is derhalve 
maar beperkt mogelijk om van tevoren benchmarks en uit-
gangssituaties vast te stellen voor de lange termijn. 

54.
Landen die in aanmerking willen komen voor begrotings-
steun moeten aan de volgende vier criteria voldoen:

 — Er is sprake van welomschreven nationale of sectorale ontwik-
keling respectievelijk nationaal of sectoraal hervormingsbeleid.

 — Er is een stabiel macro-economisch kader aanwezig. 

 — Er is sprake van een goed beheer van de overheidsfinanciën 
of een geloofwaardig en ter zake doend programma ter ver-
betering daarvan.

 — Er is sprake van transparantie en toezicht op de begroting 
(begrotingsinformatie moet openbaar worden gemaakt). Het 
vierde subsidiabiliteitscriterium is in 2012 ingevoerd. 

57.
Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen de subsidi-
abiliteitscriteria voor begrotingssteun, die een holistische 
aanpak vergen die is gebaseerd op geloofwaardigheid en 
positieve uitvoering, en die naar hun aard algemeen zijn, 
en de specifieke voorwaarden die aan variabele tranches 
zijn gekoppeld, die inderdaad duidelijk en specifiek moe-
ten zijn. Aan de subsidiabiliteitscriteria moet zijn voldaan 
voor en tijdens het programma, terwijl aan de voorwaar-
den moet zijn voldaan voordat betalingen worden verricht.

Een bevredigend verloop dient te zijn gebaseerd op een 
dynamische aanpak, waarbij de doeltreffendheid van het 
beleid in het recente en minder recente verleden wordt 
afgezet tegen de hervormingsverwachtingen, maar waar-
bij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met schokken 
en corr igerende maatregelen, en de doelstell ingen en 
streefcijfers zo nodig worden bijgesteld. Voor bepaalde 
criteria (met name in verband met PFM) is de voortgang 
ten opzichte van in eerste instantie vastgestelde hervor-
mingsmijlpalen van groot belang; voor andere cr iter ia 
(bijv. macro-economische) volstaat het te bevestigen dat 
er een op stabiliteit gericht beleid wordt gevoerd. Dono-
ren moeten erkennen dat de hervormingen complex zijn 
en redelijker doelstellingen formuleren die beter op elkaar 
aansluiten. Zo is er in beide landen die begrotingssteun 
ontvangen op het gebied van de her vorming van het 
beheer van de overheidsfinanciën minder vooruitgang 
geboekt dan verwacht. De plannen voor de hervorming 
van het beheer van de overheidsfinanciën, die aanvankelijk 
grotendeels door externe donoren waren opgesteld, zijn 
veel te ambitieus gebleken. Tevens werden de lokale capa-
citeiten om deze uit te voeren onderschat. Daarom zijn de 
hervormingen van het beheer van de overheidsfinanciën 
en de daarmee verband houdende actieplannen aangepast 
aan de werkelijke toestand en is aanvullende technische 
bijstand verleend. 
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De jaarlijkse beoordelingen van de begrotingssteun, de 
gezamenlijke werkgroepen van donoren en overheden, 
alsmede het externe toezicht behoren tot de aanvullende 
instrumenten die zijn ingevoerd om ervoor te zorgen dat 
de voortgang beter wordt bevorderd en bewaakt.

58.
De voor eerdere programma’s vastgestelde termijnen 
waarbinnen de overheid moest voldoen aan de voorwaar-
den, waren inderdaad niet erg streng en het is duidelijk 
dat mechanismen met variabele tranches moeten worden 
vermeden. In de nieuwe opzet van het programma is dit 
probleem verholpen door middel van strakke tijdschema’s 
voor de beoordelingen en tijdsgebonden indicatoren. 

60.
De Commissie is zich ten volle bewust van het corruptie-
probleem in Centraal-Azië en pakt dit aan binnen de ver-
schillende sectorale programma’s. Hierbij ligt de nadruk 
met  name op t ransparant ie ,  verantwoording en een 
efficiënt  beheer van de overheidsfinanciën. Het is duidelijk 
dat ontwikkeling en samenwerking op zich geen eind kun-
nen maken aan gewoonten en cultuurpatronen, die nauw 
zijn verweven met sociale gedragingen.

61.
De aanhoudende verbetering van de financiële controle en 
de aanbestedingssystemen in het kader van begrotings-
steunprogramma’s dragen aanzienlijk bij tot een verminde-
ring van de corruptie. Er wordt voortdurend gecontroleerd 
op corruptie en fraude door middel van het risicobeoorde-
lingskader dat is ingevoerd op basis van de EU-richtsnoe-
ren voor begrotingssteun van 2012. 

In antwoord op een belangrijke aanbeveling van de Reken-
kamer heeft de Commissie een verbeterd kader voor risi-
cobeheer ontwikkeld. Dit kader heeft tot doel de speci-
fieke risico’s in verband met begrotingssteun in kaart te 
brengen en te beheren. Het kader dient ten minste een-
maal per jaar te worden geactualiseerd en wordt tijdens 
de programmeringscyclus doorlopend gebruikt. Het speelt 
een centrale rol in de nieuwe governancestructuren voor 
begrotingssteun. Op basis van risiconiveaus wordt bepaald 
of  de stuurgroep voor begrotingssteun moet worden 
ingeschakeld, die wordt voorgezeten door de directeur-
generaal, en het risicokader is van groot belang voor het 
besluitvormingsproces. 

In juni 2010 is er een nieuw model ingevoerd voor de 
beoordelingsverslagen van delegaties inzake het beheer 
van overheidsfinanciën. Dit omvat een nieuwe schema 
ter beoordeling van de voortgang die is geboekt met de 
hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën. De 
vergelijking van de prestaties aan de hand van realistische 
prioritaire doelstellingen voor de korte (volgende twaalf 
maanden) en de middellange termijn (volgende drie jaar) 
door de ontvangende regering draagt bij tot een gestruc-
tureerde en geformaliseerde beoordeling. 

In de nieuwe richtsnoeren voor begrotingssteun van 2012 
heeft de Commissie een strengere beoordeling van de 
bestaande drie subsidiabiliteitscriteria ingevoerd ten aan-
zien van een stabiel macro-economisch kader (waarbij de 
nadruk op verhoging van de binnenlandse ontvangsten is 
versterkt), nationaal/sectoraal beleid en nationale/secto-
rale hervormingen, alsmede het beheer van de overheids-
financiën (waarbij kortetermijnmaatregelen kunnen wor-
den vereist  voordat met begrotingssteunmaatregelen 
wordt begonnen in landen waar het beheer van de over-
heidsfinanciën te wensen overlaat).  Daarnaast heeft zij 
een strengere aanpak ingevoerd voor de selectie en vast-
stelling van prestatie-indicatoren, waarbij de nadruk ligt 
op het gebruik van resultaatgerichte indicatoren die een 
afspiegeling vormen van erkende beginselen voor beste 
praktijken. 

62.
De Commissie wenst te benadrukken dat lopende pro-
gramma’s zijn gekoppeld aan specifieke maatregelen ter 
bestr i jding van corruptie.  Een voorbeeld hiervan is de 
steun aan de automatisering van de salarisadministratie in 
het kader van de algehele hervorming van het beheer van 
de overheidsfinanciën, waarmee een eind wordt gemaakt 
aan het verschijnsel „fantoomwerknemers” in de overheids-
sector. Dergelijke maatregelen dragen rechtstreeks bij tot 
de preventie van corruptie en de versterking van de ver-
antwoordelijkheid van overheidsinstellingen. Bovendien 
worden in het PEFA-verslag van 2012 de hervormingen in 
de sociale sector en de daaraan gekoppelde vermindering 
van het corruptieniveau uitdrukkelijk geprezen, en vormt 
steun aan deze hervormingen het brandpunt van de EU-
interventie in Tadzjik istan. Voorts coördineren donoren 
hun inspanningen (werkverdeling) door bij te dragen aan 
verschillende hervormingen ter bestrijding van de corrup-
tie, met name ter ondersteuning van de ontwikkeling van 
interne en externe controles: DFID/WB concentreerde zich 
op de externe controle (middels een samenwerkingsover-
eenkomst met een extern controlekantoor in het Verenigd 
Koninkrijk) en de EU op de interne controle van de over-
heidsfinanciën (PIFC). 
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64.
De Commissie en de EDEO willen er daarnaast op wijzen 
dat alle toezeggingen van het eerste niveau eind 2013 zul-
len zijn afgerond, overeenkomstig de volledige bedragen 
die in het meerjarig indicatief programma zijn vastgesteld. 
Op termijn volgen de overeenkomsten en de betalingen.

65.
De Commissie en de EDEO wijzen erop dat de procedu-
res voor de voorbereiding en goedkeuring van ontwikke-
lingssamenwerking vastliggen in de bestaande juridische 
grondslag van de EU en het Financieel Reglement.  De 
Commissie onderstreept dat twee mijlpalen rechtstreeks 
afhankelijk zijn van de medewerking van de Oezbeekse 
autoriteiten, d.w.z. de medeondertekening van de finan-
cieringsovereenkomst (algemene politieke goedkeuring) 
en de goedkeuring van de taakomschrijving (technische 
goedkeuring).  Beide zijn essentiële vereisten waarvoor 
specifieke termijnen gelden, die in aanmerking dienen te 
worden genomen. Als onderdeel van de steekproef heeft 
de Rekenkamer programma’s geselecteerd (Parlement en 
IBPP) die al in 2008 waren vastgesteld, maar vervolgens 
weigerde Oezbekistan het JAP 2008 te ondertekenen. Ver-
volgens werden de programma’s geactualiseerd en bijge-
steld met het oog op financiering in het kader van het JAP 
2010 en de bijbehorende begroting. Men mag de tijd die is 
verstreken — meer dan twee jaar — tussen de voorberei-
ding van de programma’s (in 2008) en het moment waarop 
zij opnieuw werden gepresenteerd en goedgekeurd (in 
2010), niet bij elkaar optellen.

66.
Bij de analyse van de uitvoering van projecten in Oezbeki-
s tan moet rekening worden gehouden met de algemene 
moeilijke omstandigheden. Ondanks de moeilijkheden als 
gevolg van politieke spanningen tussen de EU en Oezbe-
kistan, de structurele beperkingen van de door het land 
gevolgde aanpak van ontwikkelingssamenwerking en de 
afwezigheid van een EU-delegatie ter plaatse, is men er 
in het kader van de EU-ontwikkelingssamenwerking in de 
periode 2005-2012 in geslaagd concrete acties te plannen 
en uit te voeren in het land.

In Turkmenistan worden de invulling en uitvoering van 
programma’s vaak belemmerd door logge administratieve 
en goedkeuringsprocedures.

68.
Wat het oordeel van de Rekenkamer ten aanzien van de 
regionale programma’s betreft, willen de Commissie en de 
EDEO erop wijzen dat de politieke doelstellingen van de 
EU erop zijn gericht betrekkingen van goed nabuurschap 
aan te moedigen tussen partnerlanden in een regio die 
gebukt gaat onder spanningen, en een gemeenschappe-
lijk referentiekader te leveren voor beleidshervormingen in 
belangrijke sectoren. 

Het politieke draagvlak voor de regionale programma’s 
verschilt aanzienlijk van land tot land en van programma 
tot programma, waardoor het moeilijk is om in algemene 
bewoordingen te spreken of conclusies te trekken die voor 
alle vijf de landen gelden. 

Hoewel het onvermijdelijk is dat regionale programma’s 
door de begunstigde landen in kwestie worden „genaast”, 
bieden de verschillende fora ,  opleidingsmogelijkheden 
en seminars de beste mogelijkheden om betrekk ingen 
van goed nabuurschap en regionale samenwerk ing te 
bevorderen. 

Ook de complexe politieke dynamiek in de regio (rivaliteit 
tussen landen enz.) dient in aanmerking te worden geno-
men als factor die de echte regionale integratie beïnvloedt. 
Zo is de selectieve participatie/inzet van Oezbekistan bij-
voorbeeld te wijten aan de gevoelige politieke betrekkin-
gen die het land onderhoudt met zijn buren, zoals Tadzji-
k istan, en niet zozeer aan de technische inhoud van het 
programma. 

70.
Hoewel meerlandenprogramma’s als Erasmus, Tempus en 
de Investeringsfaciliteit voor Centraal-Azië (IFCA) soortge-
lijke activiteiten herhalen in meerdere begunstigde lan-
den, bieden deze programma’s een basis voor positieve 
benchmarks en navolging door de landen in de regio. 
Hierbij kunnen de behaalde resultaten en successen die-
nen als uitgangspunt voor verdere werkzaamheden in ver-
band met de hervormingsagenda voor de diverse secto-
ren, bijv. water, milieu, energie en uitwisseling van kennis. 
Wat Tempus betreft, zijn de Commissie en de EDEO van 
oordeel dat het programma wel degelijk de interregionale 
samenwerking bevordert. Er zijn diverse projecten waar-
aan universiteiten uit verschillende landen van Centraal-
Azië meewerken. 
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Gemeenschappelijk antwoord op de 
paragrafen 71 en 72
De Commissie en de EDEO kunnen bevestigen dat de deel-
nemingsgraad van alle landen van Centraal-Azië aan regio-
nale fora en dialogen, workshops, gezamenlijke studie-
bezoeken enz., hoog is. Dit toont aan dat de bereidheid tot 
regionale samenwerking en dialoog in eerste instantie aan-
wezig is. De vergaderingen in kader van het Central Asia 
Border Security Initiative (onder leiding van Oostenrijk) en 
het grensbeheerinitiatief in de regio Issyk-Kul (zelfs Turk-
menistan nam deel aan de laatste vergadering), alsook het 
Central Asia Regional Information and Coordination Centre 
zijn hiervan duidelijke voorbeelden. De Commissie is van 
mening dat het engagement van de begunstigde landen 
voor CADAP nog hoger is dan voor BOMCA (ROM 2012 
inzake CADAP, waarin Kazachstan vanwege zijn grote inzet 
als beste werd beoordeeld wat de te verwachten impact 
betreft). 

De voorzichtige opstelling van Turkmenistan en Oezbe -
kistan ten aanzien van regionale activiteiten in verband 
met de grenzen is ten dele te wijten aan de specifieke pro-
grammaonderdelen ter ondersteuning van de landen die 
het meest behoefte hebben aan ondersteuning, te weten 
Tadzjikistan en Kirgizië. Zo ontvangen in het geval van het 
vierde onderdeel van BOMCA 8 alleen Tadzjikistan en Kir-
gizië materiële infrastructuurondersteuning, aangezien de 
overige drie landen volledig in staat zijn om in hun eigen 
infrastructuur te voorzien. Bepaalde speciale onderdelen, 
zoals dat aan de grens tussen Tadzjikistan en Afghanistan 
uit hoofde van BOMCA 7, zijn logischerwijs alleen opgezet 
voor Tadzjikistan. Alle landen nemen deel aan de andere 
onderdelen, te weten opleiding en capaciteitsopbouw. De 
afwezigheid van bepaalde deelnemers uit Turkmenistan is 
hoofdzakelijk te wijten aan de tijd en moeite die het kost 
om toestemming te krijgen voor buitenlandse reizen. 

74.
In het derde voortgangsverslag over de strategie werd 
erop gewezen dat de betrokkenheid van de EU-lidstaten 
bij de uitvoering van EU-steun leidt tot een veel hogere 
impact en betere resultaten. Deze ontwikkeling is al een 
aantal jaren aan de gang bij diverse programma’s in lan-
den in Centraal-Azië, iets wat de Commissie actief heeft 
aangemoedigd. 

Uitvoering via een gemeenschap van lidstaten is mogelijk 
de beste manier om de meerwaarde en knowhow van de 
EU over te dragen. In de volgende programmeringsperio de 
wordt mogeli jk ook gestreefd naar samenwerk ingsver-
banden. Een dergelijk instrument kan echter niet zomaar 
naar een andere regio worden overgeplant, maar moet 
worden aangepast aan de specif ieke par tnerlanden in 
Centraal-Azië.

76.
De Commissie is het ermee eens dat uitvoerige analyse van 
de lessen uit het verleden van groot belang is voor een 
constante verbetering van de activiteiten. Juist daarom 
ontwikkelt de Commissie op dit moment een IT-platform 
dat toegang moet bieden tot operationele informatie 
(waaronder ROM, evaluatie van projecten en programma’s) 
gedurende de hele projectcyclus. Dit zal het met name 
eenvoudiger maken om de bevindingen van het resultaat-
gericht toezicht in het proces van de werkgroep voor kwa-
liteitsondersteuning op te nemen. 

77. Eerste streepje
De Commissie heeft inmiddels langere looptijden opgeno-
men in de nieuwe opzet van de programma’s. Hierbij zij 
echter opgemerkt dat, hoewel eerdere programma’s wer-
den gefinancierd uit jaarlijkse vastleggingen, deze niette-
min op doeltreffende wijze bijdroegen tot de verwezenlij-
king van dezelfde programmadoelstellingen en -resultaten.

77. Tweede streepje
De algemene voorwaarden voor begrotingssteun beant-
woorden aan processen die niet helemaal van tevoren 
kunnen worden vastgesteld, terwijl de speciale voorwaar-
den voor het vrijgeven van betalingen welomschreven en 
duidelijk moeten zijn. De Commissie besteedt hieraan aan-
dacht in de nieuwe programma’s en werkt daarnaast aan 
het verbeteren van het verzamelen van gegevens en het 
gebruik van statistische systemen in de partnerlanden.

77. Derde streepje
De Commissie heeft het aantal gebieden waarop zij zich 
r icht en het aantal voorwaarden waaraan programma’s 
moeten voldoen reeds verminderd en de bijbehorende 
looptijden verlengd.

79.
De voor het jaarli jkse activiteitenverslag geselecteerde 
indicatoren (krachtens voetnoot 33) beslaan, voor zover 
mogelijk , doelstellingen die verband houden met zowel 
algemeen beleid als ontwikkelingssamenwerk ing. Van-
wege de jaar l i jkse evaluatie kunnen deze niet worden 
beschouwd als een zuivere kopie van de indicatoren die 
in de strategische langetermijndocumenten uiteen wor-
den gezet. Sommige hiervan hebben niettemin betrekking 
op overkoepelende ontwikkelingsdoelstellingen, zoals de 
MOD-doelstellingen (de indicatoren v), vi) en vii)). Boven-
dien zijn deze indicatoren gekoppeld aan de EU-strategie 
voor Centraal-Azië: de indicatoren ii), iii) en iv) vormen een 
directe afspiegeling van de drie beleidsinitiatieven van de 
strategie voor Centraal-Azië. Indicator i) inzake PSO heeft 
betrekking op het document dat aan de basis ligt van de 
contractuele betrekkingen met de partnerlanden.
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80.
De opstelling van het jaarverslag over het EU-beleid op 
het gebied van ontwikkeling en externe steun en de uit-
voering daarvan is een wettelijke verplichting; het verslag 
wordt goedgekeurd door het college. De Raad maakt jaar-
lijks zijn conclusies in verband met het jaarverslag bekend, 
die de Commissie gebruikt als input voor het verslag van 
het volgende jaar. De afgelopen jaren heeft de Raad zijn 
waardering uitgesproken voor het streven van de Com-
missie naar een sterkere gerichtheid op resultaten. In 2012 
prees de Raad de Commissie voor haar inspanningen om 
de doelstellingen te bereiken inzake het versterken van de 
verantwoordelijkheid en transparantie, alsmede een resul-
taatgericht EU-beleid op het gebied van ontwikkeling en 
externe steun naderbij te brengen. 

De Commissie is de mening toegedaan dat in de volgende 
DCI-verordening de nadruk waarschijnlijk meer zal komen 
te liggen op de resultaten.

81.
Het jaarverslag is bedoeld om het publiek te informeren 
en heeft een gebruiksvriendelijke, beknopte vorm; het is 
dan ook niet het aangewezen medium voor een uitvoerige 
administratieve en financiële verslaggeving. 

CONCLUSIES

82.
De Commissie en de EDEO wensen te onderstrepen dat de 
uitvoering van ontwikkelingssamenwerking met name hin-
der ondervindt van de objectieve moeilijkheden waarmee 
de landen van Centraal-Azië kampen bij het boeken van 
vooruitgang met de hervormingsagenda en hun institutio-
nele en politieke kader.

83.
De Commissie en de EDEO hebben gerichte inspanningen 
ondernomen, met name voor het meerjarig indicatief pro-
gramma 2011-2013, om de hulp te concentreren op bila-
terale bijstand. De aanvullende sectoren vloeien voort uit 
de regionale en thematische onderdelen: deze vormen een 
onlosmakelijk onderdeel van de DCI-verordening, die de 
Commissie volledig moet uitvoeren.

84.
De Commissie en de EDEO wensen het volgende onder de 
aandacht te brengen: 

 — Het besluit inzake de uitvoeringsvorm is het resultaat 
van een gerichte analyse en een geïntegreerde evalua-
tie van elk programma en omvat een raadplegings- en 
kwaliteitsbeoordelingsproces.

 — De Commissie streeft ernaar het aantal kleinschalige projecten 
terug te brengen. Deze houden hoofdzakelijk verband met 
de thematische programma’s, waarbij de acties intrinsiek een 
beperkte omvang hebben.

 — De keuze van de financiële instrumenten hangt samen met de 
bestaande juridische grondslag; bij de verslaglegging over de 
uitvoering zijn noodzakelijkerwijs meerdere geografische en 
thematische diensten op het hoofdkantoor betrokken.

 — Er is informatie beschikbaar over de uitgaven voor verschil-
lende programma’s en instrumenten.

 — De Commissie maakt reeds gebruik van verschillende hulp-
middelen om de administratieve kosten in verband met ont-
wikkelingssamenwerking te evalueren.

85.
De Commissie en de EDEO wensen te onderstrepen dat de 
lopende begrotingssteunprogramma’s zijn gekoppeld aan 
specifieke corruptiebestrijdingsmaatregelen. 
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De criter ia om voor begrotingssteun in aanmerk ing te 
komen, vereisen een holistische aanpak die is gebaseerd 
op geloofwaardigheid en positieve uitvoering, en zijn dus 
algemeen van aard. Een bevredigend verloop dient te zijn 
gebaseerd op een dynamische aanpak, waarbij de doeltref-
fendheid van het beleid in het recente en minder recente 
verleden wordt afgezet tegen de hervormingsverwachtin-
gen, maar waarbij tegelijkertijd schokken en corrigerende 
maatregelen kunnen worden opgevangen, en de doelstel-
lingen en streefcijfers zo nodig worden bijgesteld.

86.
De Commissie en de EDEO wensen te onderstrepen dat de 
uitvoering van ontwikkelingssamenwerking met name hin-
der ondervindt van de objectieve moeilijkheden waarmee 
de landen van Centraal-Azië kampen bij het boeken van 
vooruitgang met de hervormingsagenda en hun institutio-
nele en politieke kader.

De Commissie en de EDEO wijzen op de bijzonderheid van 
de regionale programma’s voor Centraal-Azië, die moge-
lijkheden bieden tot dialoog en goede betrekkingen, en de 
regionale samenwerking bevorderen. Een werkelijk regio-
nale dimensie is gezien de huidige politieke omstandig-
heden in Centraal-Azië niet altijd haalbaar.

De Commissie heeft de naar aanleiding van de program-
mauitvoering gegeven aanbevelingen in alle relevante 
gevallen overgenomen. 

AANBEVELINGEN

87. Eerste streepje
De Commissie en de EDEO zullen de aanbeveling uitvoeren 
voor zover dat in Centraal-Azië mogelijk is, mits de afzon-
derlijke landen overeenstemming kunnen bereiken over 
gezamenlijke doelstellingen en programma’s (bijv. BOMCA 
en CADAP). Regionale fondsen blijven nuttig om meerlan-
denactiviteiten efficiënter te steunen, bijv. met het oog op 
het mengen van subsidies of ter bevordering van de aca-
demische mobiliteit.

87. Tweede streepje
De Commissie en de EDEO spitsen de steun aan de ver-
schillende landenprogramma’s en de regionale program-
ma’s in het kader van het instrument voor ontwikkelings-
samenwerking reeds toe. Dit laat de specifieke inhoud van 
de thematische instrumenten onverlet, die door de begro-
tingsautoriteit met het oog op specifieke doelstellingen 
zijn opgezet.

87. Derde streepje
De Commissie en de EDEO zijn het niet eens met deze 
aanbeveling. De Commissie en de EDEO achten het niet 
nodig een nieuw systeem op te zetten om de algemene 
administratieve kosten voor de uitvoering van haar ont-
wikkelingshulp te berekenen en erover te rapporteren. 
De Commissie en de EDEO verwijzen in dit verband naar 
het bestaande systeem van activiteitsgestuurde begro-
ting, dat reeds informatie over de administratieve kosten 
bevat. Wijzigingen in dit systeem moeten op institutioneel 
niveau worden doorgevoerd en worden afgestemd met de 
begrotingsautoriteit.

87. Vierde streepje
De Commissie en de EDEO passen reeds sluitende en 
objectief verifieerbare voorwaarden toe voor begrotings-
steunprogramma’s, zoals in de nieuwe richtsnoeren voor 
begrotingssteun wordt voorgeschreven.

87. Vijfde streepje
De Commissie en de EDEO houden rekening met de opge-
dane ervaringen, teneinde het ontwerp en de aflevering 
van programma’s doorlopend te verbeteren op basis van 
de evaluaties van de werkgroep voor kwaliteitsondersteu-
ning en de feedback verkregen via de resultaten van toe-
zicht en evaluatie.
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87. Zesde streepje
De Commissie en de EDEO besteden reeds bijzondere aan-
dacht aan de algemene resultaten en impact van ontwik-
kelingssamenwerking door middel van meer gerichte en 
duurzame interventie, in combinatie met het bevorderen 
van de beleidsdialoog en een effectieve overdracht van 
de relevante knowhow en beleidsadviezen van de EU. De 
Commissie en de EDEO zijn echter de mening toegedaan 
dat er ruimte voor verbetering is en zullen ernaar streven 
om de verslaglegging over de resultaten en de impact in 
het vervolg te verbeteren, in lijn met de trend die voor de 
nieuwe DCI-verordening is aangekondigd.
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