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SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. merkt bezorgd op dat de Commissie voorstelt zowel de vastleggings- als de 

betalingskredieten voor de uitgaven in rubriek 4 (Europa als wereldspeler) met meer dan 

een half miljard EUR te verlagen; benadrukt het feit dat een ad-hocverhoging voor 

één jaar, zoals in 2017, niet als voldoende kan worden beschouwd gezien de vele 

complexe uitdagingen waaraan de Unie het hoofd moet bieden en de behoefte aan 

krachtigere externe actie van de EU, overeenkomstig de integrale EU-strategie;  

2. onderstreept het feit dat, hoewel meer flexibiliteit nodig is om de capaciteit van de EU 

inzake crisisrespons te vergroten, dit niet ten koste mag gaan van de bestaande prioritaire 

gebieden van de externefinancieringsinstrumenten en het beleid op de lange termijn. 

vraagt dat de marge van meer dan 230 miljoen EUR in hoofdstuk 4 wordt toegewezen en 

dat de nodige flexibiliteit wordt gegarandeerd via de beschikbare mechanismen van het 

meerjarig financieel kader; 

3. vestigt de aandacht op zorgwekkende recente politieke ontwikkelingen op de westelijke 

Balkan die de urgente aandacht van de Unie vergen, alsmede actieve en meer gerichte 

steun voor de landen van de westelijke Balkan, om te voorkomen dat de in de afgelopen 

decennia bereikte vooruitgang op losse schroeven komt te staan en om ervoor te zorgen 

dat hun vorderingen met het oog op toetreding tot de EU worden geconsolideerd; verwerpt 

daarom de voorgestelde korting van bijna 90 miljoen EUR op de steun voor politieke 

hervormingen in de regio uit hoofde van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA); 

herinnert eraan dat de ondersteuning van kandidaatlanden en potentiële kandidaatlanden 

bij de goedkeuring en tenuitvoerlegging van politieke, economische en sociale 

hervormingen met het oog op hun toetreding tot de EU een belangrijk instrument is om 

stabiliteit te bevorderen en dat verlies van het vooruitzicht op toetreding tot de EU met 

zich kan brengen dat die landen onder de invloed komen van derde landen, hetgeen de 

stabiliteit en de veiligheid van de regio in gevaar kan brengen; 

4. verwerpt de voorgestelde verhoging van de steun voor politieke hervormingen in Turkije 

in het kader van het IPA, gezien het uitblijven van een ernstig engagement van de Turkse 

autoriteiten op dit gebied en de verslechtering van de situatie op het gebied van 

democratie, rechtsstaat en mensenrechten; wijst op de behoefte aan meer investeringen 

in directe ondersteuning van het maatschappelijk middenveld en vluchtelingen in Turkije 

en van uitwisselingsprogramma's tussen mensen onderling, zoals Erasmus+ voor 

studenten, academici en journalisten; verzoekt de Commissie maatregelen te nemen om 

de IPA-middelen te richten op de ondersteuning van het maatschappelijk middenveld en 

pleit voor een uitbreiding van de middelen van het Europees instrument voor de 

democratie en de mensenrechten (EIDHR) voor rechtstreekse steun aan het 

maatschappelijk middenveld in Turkije; 

5. onderstreept het feit dat zowel het oostelijk als het zuidelijk nabuurschap voor de Unie 

van strategisch belang zijn en vraagt dat de voorgestelde verlaging van de middelen voor 

het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) wordt voorkomen; steunt de toezegging van 

de conferentie van Brussel in april 2017 voor meer bijstand aan Syrië, Jordanië en 
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Libanon, en benadrukt dat moet worden voorzien in een overeenkomstige verhoging van 

de ENI-middelen; benadrukt dat het belangrijk Tunesië te blijven steunen als mogelijk 

voorbeeld van overgang naar democratie in de regio en dat de Unie een sleutelrol moet 

blijven vervullen bij de ondersteuning van het vredesproces in het Midden-Oosten, de 

Palestijnse Autoriteit en de UNRWA; onderstreept bovendien dat meer steun moet worden 

verleend om de stabiliteit te verbeteren in Libië en om het land te begeleiden bij zijn 

overgang naar een inclusieve democratie waar eerbiediging van de mensenrechten 

gewaarborgd is; verzoekt de Commissie om eerbiediging en uitbreiding van de financiële 

toezeggingen die zij in het kader van het ENI heeft gedaan voor projecten ter bevordering 

van de inzetbaarheid van jongeren op de lokale arbeidsmarkt; neemt met tevredenheid 

kennis van de lichte verhoging van de financiering voor de landen van het Oostelijk 

partnerschap in het kader van het ENI, en vestigt de aandacht op het feit dat, in het licht 

van de huidige uitdagingen, verdere verhogingen moeten worden overwogen; 

6. is gekant tegen de drastische verlaging van de financiële bijdragen uit de externe 

financieringsinstrumenten ENI, IPA, PI en DCI aan Erasmus+, niettegenstaande het feit 

dat uitwisselingsprogramma's voor jongeren kunnen worden beschouwd als een van de 

meest succesvolle langetermijninvesteringen in culturele diplomatie en wederzijds begrip, 

en dringt in plaats daarvan aan op een verhoging van deze bijdragen; 

7. is tevreden met het feit dat de voorgestelde kredieten voor het instrument voor bijdrage 

aan stabiliteit en vrede (IcSP) worden teruggezet op het niveau van vóór 2017 en verder 

worden versterkt met het oog op nieuwe taken op het gebied van capaciteitsopbouw die 

moeten voortvloeien uit de aan de gang zijnde herziening van de IcSP-verordening; 

onderkent voorts het inherente potentieel van het IcSP ter bevordering van de veiligheid 

van de Unie en de integriteit van de grenzen; 

8. is verheugd over de stappen die naar aanleiding van het laatste begrotingsoverleg zijn 

ondernomen om te zorgen voor meer parlementaire controle op de activiteiten die onder 

de trustfondsen van de Unie en de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije vallen; herinnert 

eraan dat dergelijke ad-hocinstrumenten alleen mogen worden gebruikt indien aan de 

eisen inzake meerwaarde van de Unie en additionaliteit is voldaan; herhaalt zijn oproep 

aan de lidstaten om hun bijdragen aan de trustfondsen aanzienlijk te verhogen en te zorgen 

voor tijdige nakoming van de verbintenissen die zijn aangegaan in het kader van de 

vluchtelingenfaciliteit voor Turkije; 

9. herinnert eraan dat het belangrijk is te investeren in de zichtbaarheid van het extern 

optreden van de Unie om de impact van de financiering op dit gebied te vergroten en de 

publieke diplomatie te intensiveren overeenkomstig de ambities in het kader van de 

integrale EU-strategie; 

10. dringt aan op een verdere verhoging van de financiering om desinformatiecampagnes en 

cyberaanvallen tegen te gaan, die steeds vaker worden gebruikt om de democratische orde 

in buurlanden van de Unie en ook in de Unie zelf te ondermijnen; vraagt met name meer 

middelen voor acties op het gebeid van strategische communicatie; 

11. benadrukt het feit dat het belangrijk is coöperatief defensieonderzoek in Europa te 

stimuleren voor het aanpakken van essentiële capaciteitstekorten, nu de internationale 

ontwikkelingen het steeds meer nodig maken dat Europa haar defensie-inspanningen 

opvoert; steunt ten volle het verhoogde krediet voor de voorbereidende actie inzake 
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samenwerking op het gebied van defensie; is ingenomen met het door de Commissie 

voorgestelde Europees beleid voor de defensie-industrie en dringt erop aan dat dit 

prioritair op de behoeften van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(GVDB) wordt afgestemd;  

12. is ingenomen met het nieuw Europees plan voor externe investeringen om de 

investeringen in Afrika en in de buurlanden van de EU op te drijven; benadrukt dat moet 

worden gewaarborgd dat, hoewel investeringen door de particuliere sector steeds meer 

worden aangemoedigd, dit niet de financiering mag ondermijnen van prioriteiten op de 

lange termijn in deze regio's, met inbegrip van de verwezenlijking van de doelstellingen 

inzake duurzame ontwikkeling; 

13. benadrukt eens te meer de belangrijke rol van het Europees instrument voor democratie 

en mensenrechten en van de steun die via dit instrument wordt verleend voor 

verkiezingswaarneming, en onderstreept dat eerbiediging van de mensenrechten, 

democratie en de rechtsstaat van essentieel belang is voor stabiliteit en welvaart in de 

wereld; is ingenomen met de verhoging van de middelen voor dit instrument, dat verder 

moet worden versterkt; 

14. roept op lessen te trekken uit de opgedane ervaringen om tekortkomingen vast te stellen 

en om de externe financieringsinstrumenten van de Unie beter af te stemmen op de 

financieringsinstrumenten van andere internationale instellingen zoals de Wereldbank, 

het Internationaal Monetair Fonds en andere ontwikkelings-/financieringsinstellingen, 

teneinde synergieën te creëren en het effect van financieringsinstrumenten in de 

ontwikkelingslanden te optimaliseren; 

15. herhaalt zijn verzoek de begrotingslijn voor de speciale vertegenwoordigers van de EU 

op een begrotingsneutrale wijze over te hevelen van de GBVB-begroting naar de EDEO, 

om het extern optreden van de EU coherenter te maken; 
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