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SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie onderstaande 

suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat de EU voor tal van uitdagingen staat die een bedreiging vormen voor 

de regionale en mondiale stabiliteit en veiligheid en vragen om een strategisch extern 

optreden op de lange termijn, in het kader van echt Europees, op waarden gebaseerd 

buitenlands beleid; herinnert aan de ambitie die de EU-leiders hebben verwoord in de 

Verklaring van Rome, namelijk te streven naar "een grote Unie voor grote vraagstukken 

en een kleine Unie voor kleine"; onderstreept de aanzienlijke toegevoegde waarde van 

een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid voor de burgers van de EU; 

dringt erop aan dat in het meerjarig financieel kader (MFK) ambitie aan de dag wordt 

gelegd en deze hoge toegevoegde waarde wordt weerspiegeld door de kredieten voor 

het extern optreden (rubriek 4) aanzienlijk te verhogen, waarbij het gemeenschappelijk 

buitenlands beleid een kerntaak en -verantwoordelijkheid van de EU wordt, in 

overeenstemming met de uitdagingen van deze tijd en de nieuwe prioriteiten van 

Europa; 

2. benadrukt dat er meer en gerichte financiële middelen nodig zijn op strategische 

gebieden, zoals ontwikkelingshulp, uitbanning van armoede, de doelstellingen inzake 

duurzame ontwikkeling, de versterking van een op regels gebaseerde internationale 

orde, wederopbouw na crisissituaties, behoorlijk bestuur en de bevordering van 

economische, maatschappelijke en milieuweerbaarheid in partnerlanden, voor een 

doeltreffend Europees antwoord op de hedendaagse mondiale uitdagingen, met inbegrip 

van mensenrechtenschendingen, veiligheidsdreigingen en gewapende conflicten, 

cyberaanvallen, terrorisme, radicalisering, propaganda, doelbewuste verspreiding van 

desinformatie, natuurrampen en klimaatverandering, evenals de uitdagingen ten aanzien 

van vluchtelingen en migratie die door enkele van deze kwesties worden veroorzaakt; 

benadrukt dat de aanvullende financiële middelen moeten worden aangewend voor 

Europa's nieuwe prioriteiten, die deels terug te vinden zijn in de integrale EU-strategie, 

het vernieuwde Europese nabuurschapsbeleid, het uitbreidingsbeleid en het Europees 

defensieactieplan; benadrukt dat de EU eveneens haar institutionele capaciteit moet 

vergroten teneinde meer invloed uit te oefenen door middel van haar buitenlands en 

veiligheidsbeleid; 

3. dringt erop aan dat de kloof tussen de strategische politieke prioriteiten van de EU en 

de externe financieringsinstrumenten (EFI's) wordt gedicht; onderstreept dat het voor 

de verwezenlijking van een geloofwaardig en doeltreffend extern optreden noodzakelijk 

is dat de vaststelling van nieuwe prioriteiten op het gebied van extern optreden en 

defensiesamenwerking op EU-niveau gepaard gaat met nieuwe middelen, zowel op 

operationeel als administratief niveau; 

4. herinnert aan het belang van meer flexibiliteit, waardoor het mogelijk is extra middelen 

beschikbaar te stellen om te reageren op onvoorziene situaties en niet-vastgelegde 

middelen in volgende jaren te gebruiken; benadrukt dat het noodzakelijk is middelen 

beschikbaar te stellen om te kunnen inspringen op snel ontwikkelende nieuwe 

dreigingen zoals hybride oorlogsvoering en cyberaanvallen; benadrukt evenwel dat 

de totstandbrenging van meer flexibiliteit niet ten koste mag gaan van 
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beleidsdoelstellingen op de lange termijn of van bestaande programma's die al het 

gewenste resultaat opleveren; dringt erop aan de flexibiliteitsmechanismen ("speciale 

instrumenten") in het kader van het MFK aanzienlijk te versterken, en de strategische 

politieke richtsnoeren tegelijkertijd aan te scherpen; betuigt nogmaals zijn steun voor 

het voorstel van de Commissie voor een permanente EU-crisisreserve, teneinde 

ad-hocoplossingen zoals de opzet van trustfondsen te vermijden; 

5. pleit ervoor de EFI's te vereenvoudigen en stroomlijnen, bijvoorbeeld door alle 

bestaande thematische EFI's die onder de bevoegdheid van de Commissie buitenlandse 

zaken vallen – het instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP), het 

partnerschapsinstrument (PI), en het Europees instrument voor democratie en de 

mensenrechten (EIDHR) – samen te voegen tot één instrument; stelt voor hier ook het 

financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) bij te voegen, evenals 

het in de begroting opgenomen Europees Ontwikkelingsfonds (EDF) zonder de 

Vredesfaciliteit voor Afrika (APF), onder voorbehoud van goedkeuring door de 

bevoegde Commissie ontwikkelingssamenwerking; dringt er echter op aan dat het 

huidige instrument voor pretoetredingssteun (IPA II) en het Europees 

nabuurschapsinstrument (ENI) als afzonderlijke instrumenten blijven voortbestaan, 

gezien hun specifieke politieke en financiële karakter; benadrukt dat voor dergelijke 

samenvoegingen de voorwaarden gelden dat de nieuwe thematische instrumenten 

beleidsgestuurd zijn en dat de voorspelbaarheid van langetermijnfinanciering van alle 

programma's zoveel mogelijk wordt gewaarborgd, evenals een hoge mate van 

flexibiliteit; is voorts van oordeel dat een vereenvoudigde structuur vraagt om goede 

"checks and balances" en voldoende transparantie, met inbegrip van een verbeterde 

strategische beleidsinput en toezicht op de tenuitvoerlegging door het Parlement; 

6. wijst erop dat trustfondsen zijn ontwikkeld omdat de EU-begroting niet over voldoende 

middelen en flexibiliteit beschikt om snel en op substantiële wijze te kunnen inspelen 

op grote crises; is van mening dat de bestaande trustfondsen van de EU een meerwaarde 

kunnen hebben door financiële middelen voor specifieke situaties te bundelen; merkt op 

dat een eenvoudige naamsverandering of herstructurering van de bestaande 

EU-financiering voor politieke doeleinden op zich geen verhogingen inhoudt en het 

democratisch overzicht en de budgettaire controle alleen maar complexer maakt; 

herinnert eraan dat de oorspronkelijke doelstellingen van de 

EU-financieringsinstrumenten niet kunnen worden gewijzigd wanneer zij onder een 

rubriek "trustfonds" worden geplaatst; benadrukt dat er meer parlementaire controle 

moet komen op de activiteiten in het kader van de trustfondsen van de EU, de 

EU-faciliteit voor vluchtelingen in Turkije en de Gezamenlijke koersbepaling van de 

EU en Afghanistan inzake migratie, alsook op soortgelijke initiatieven in de toekomst; 

herinnert eraan dat dergelijke ad-hocinstrumenten buiten de EU-begroting alleen mogen 

worden gebruikt indien de Commissie duidelijk kan aantonen dat aan de eisen inzake 

meerwaarde van de Unie en additionaliteit is voldaan; wijst nogmaals op het belang van 

de eenheid van de EU-begroting als kernbeginsel; ondersteunt het gebruik van 

innovatieve vormen van financiële samenwerking, zoals het combineren van subsidies 

en leningen van internationale en Europese financiële instellingen, waaronder de 

Europese Investeringsbank; 

7. blijft erbij dat de financieringsinstrumenten voor het externe optreden van de EU van 

essentieel belang zijn voor een doeltreffend extern optreden van de EU, met name in de 
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Europese buurlanden (het huidige ENI) en de kandidaat-lidstaten (het huidige IPA II); 

dringt aan op meer samenhang en coördinatie tussen de externe 

financieringsinstrumenten; wijst erop dat in het kader van de opvolger van het ENI 

meer rekening moet worden gehouden met de grotere nadruk die wordt gelegd op 

democratisering, stabilisering, vredesprocessen, wederopbouw na crisissituaties en 

veerkracht, zowel in het Oosten als in het Zuiden, en meer steun moet worden geboden 

voor groei en werkgelegenheid, met name voor jonge afgestudeerden; verzoekt de 

Commissie om in het kader van het volgende ENI-programma meer financiële middelen 

beschikbaar te stellen voor projecten ter bevordering van de inzetbaarheid van jongeren 

op de lokale arbeidsmarkt; 

8. benadrukt dat de resultaatgerichte benadering van IPA II voor zowel kandidaat-lidstaten 

als mogelijke kandidaat-lidstaten in het kader voor pretoetredingssteun na 2020 moet 

worden versterkt, teneinde op efficiënte wijze bij te dragen aan de democratisering 

van deze landen en hun economische en sociale ontwikkeling, met name gezien 

de huidige politieke ontwikkelingen op de Westelijke Balkan; benadrukt dat 

financieringsinstrumenten snel moeten inspringen op politieke ontwikkelingen en, 

wanneer de democratie en de rechtsstaat niet worden geëerbiedigd, gericht moeten zijn 

op ondersteuning van het maatschappelijk middenveld; herinnert aan de waarde van het 

"meer voor meer"-beginsel en dringt er in dit verband bij de Commissie op aan actief 

gebruik te maken van de door de desbetreffende verordeningen geboden mogelijkheden; 

dringt er bij de Commissie op aan de juridische middelen te vinden om aan 

overheidsorganen toegewezen middelen te bevriezen wanneer sprake is van een ernstige 

en voortdurende politieke terugval; dringt er bij de Commissie op aan om de in het 

kader van het toekomstige MFK aan Turkije toegewezen middelen te bevriezen totdat 

er is voldaan aan duidelijke criteria, en om de middelenstroom om te buigen naar 

maatschappelijke organisaties; 

9. pleit voor meer coherentie en de bevordering van een evenwichtigere politieke dialoog 

met partnerlanden; herinnert eraan dat het noodzakelijk is om monitoring- en 

evaluatiesystemen te verbeteren om de doeltreffendheid en efficiëntie van 

EU-financiering te beoordelen en verhogen; benadrukt dat de EU er in het kader van 

alle instrumenten naar moet streven EU-projecten en -initiatieven zowel in derde landen 

als in de lidstaten zelf zichtbaarder te maken; 

10. benadrukt dat steun voor de rechtsstaat, democratie, mensenrechten en gendergelijkheid 

de hoeksteen van het buitenlands beleid van de EU moet blijven en is van mening dat 

deze zaken horizontale kwesties moeten blijven in alle EU-instrumenten en 

EU-doelstellingen voor buitenlands beleid, met name in het licht van de huidige 

ontwikkelingen in de Westelijke Balkan, Europese buurlanden en daarbuiten; wijst er 

eveneens op dat dergelijke steun gepaard moet gaan met maatregelen om groei te 

bevorderen die aan iedereen ten goede komt, met name aan jongeren en vrouwen; dringt 

erop aan om in het kader van de financieringsinstrumenten meer aandacht te schenken 

aan de versterking van steun voor de vrijheid van meningsuiting met als doel om de 

weerbaarheid ten aanzien van desinformatie te bevorderen; wijst in het bijzonder op de 

rol van het EIDHR en de opvolger ervan voor de periode na 2020, inclusief de steun 

voor verkiezingswaarnemingsmissies; 
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11. vestigt de aandacht op het inherente potentieel van het IcSP om de veiligheid en de 

integriteit van de grenzen van de EU te bevorderen en bij te dragen aan vrede en 

stabiliteit wereldwijd, met name in de regio's die te kampen hebben gehad met 

misdaden tegen de menselĳkheid, oorlogsmisdaden en genocide. 
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