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SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de verhoging van de vastleggings- en betalingskredieten voor rubriek 4 

(Europa als wereldspeler) ten opzichte van het vorige jaar, waardoor de Europese Unie 

over de middelen zou moeten beschikken om haar waarden en belangen te handhaven en 

te bevorderen en bij te dragen aan de bescherming van haar burgers in haar betrekkingen 

met de rest van de wereld; wijst met name op het belang van de aanzienlijk toegenomen 

betalingskredieten, hetgeen zal helpen de enorme achterstand weg te werken die in de 

afgelopen jaren is ontstaan; is daarom sterk gekant tegen de door de Raad voorgestelde 

verlagingen van de vastleggings- en betalingskredieten; 

2. benadrukt dat het van groot belang is voldoende middelen ter beschikking te stellen voor 

het Europees nabuurschapsinstrument, dat een cruciale rol speelt bij de ondersteuning van 

de stabiliteit in de oostelijke en zuidelijke buurlanden van de Unie; is ten zeerste 

ingenomen met de verhoging van de vastleggingskredieten met 4,9 % ten opzichte van 

vorig jaar; heeft kritiek op de drastische verlagingen door de Raad van de kredieten voor 

het ENI en benadrukt dat deze kredieten dringend aanzienlijk moeten worden verhoogd 

om te voldoen aan de behoeften van de landen die onder dit instrument vallen; benadrukt 

de kritieke aard van de problemen waarmee Libië en Tunesië worden geconfronteerd en 

het belang van het verstrekken van meer steun om een bijdrage te leveren aan de 

capaciteitsopbouw van de instellingen van deze landen, justitiële hervormingen, de 

hervorming van de veiligheidssector en de bijstandsverlening inzake grensbeheer; 

3. onderstreept het belang van een verhoging van de vastleggingen en betalingen in de 

begroting 2016 voor de bestrijding van het terrorisme; 

4. benadrukt dat de verdediging van de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de 

bevordering van de democratie in de huidige mondiale context van existentieel belang zijn 

en de verbondenheid van de Unie met haar fundamentele waarden symboliseren; 

onderstreept dat het Europees instrument voor democratie en mensenrechten in dit 

verband een essentieel instrument is, waarvoor passende financiering noodzakelijk is; 

5. neemt kennis van de conclusies van de Europese Raad van 25 juni 2015; benadrukt dat het 

GBVB harde toezeggingen met zich meebrengt op het gebied van zichtbaarheid en 

flexibiliteit, met name voor wat betreft de ontwikkeling van civiele en militaire 

capaciteiten, de versterking van de defensiesector en kmo's; is in dit verband zeer 

ingenomen met de bereidheid van de Raad om te zorgen voor passende financiering voor 

de voorbereidende actie inzake GBVB-gerelateerd onderzoek, waardoor het pad wordt 

geëffend voor een specifiek, goed gefinancierd programma voor onderzoek en technologie 

op het gebied van defensie in het volgende MFK; 

6. benadrukt dat het belangrijk is in de begroting voldoende middelen op te nemen voor het 

vredesproces in het Midden-Oosten, de Palestijnse Autoriteit en de UNRWA om te 

voldoen aan de behoeften in het veld, die de afgelopen jaren zijn toegenomen als gevolg 

van meerdere regionale crises; benadrukt dat het terugkerende probleem van 

onderfinanciering van EU-steun aan het UNRWA in de EU-begroting moet worden 
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aangepakt; 

7. is verheugd over het lopende proces van bezinning binnen de EDEO over de toekomst van 

de speciale vertegenwoordigers van de EU en hun relatie met de EDEO; is van oordeel dat 

elke wijziging in de begrotingslijn voor de speciale vertegenwoordigers van de EU pas 

mag worden doorgevoerd nadat het huidige proces van bezinning is voltooid; 

8. steunt het plan van de EDEO om een EU-delegatie in Iran te openen naar aanleiding van 

de succesvolle afronding van de nucleaire gesprekken. 
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