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SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie onderstaande 

suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. erkent dat de vastleggingskredieten voor rubriek 4 zijn verhoogd, maar merkt op dat 

deze verhoging grotendeels te danken is aan de hogere bijdragen voor de Faciliteit voor 

vluchtelingen in Turkije; onderstreept dat extern optreden, gezien de verschillende 

uitdagingen waarmee de EU op het internationale toneel wordt geconfronteerd, alleen 

geloofwaardig kan zijn als er voldoende middelen worden verstrekt; 

2. toont zich bezorgd dat de ontwerpbegroting de marges voor rubriek 4 volledig uitput, 

wat de Unie zeer weinig speelruimte laat in het geval van onvoorziene externe crises; 

3. onderstreept het strategische belang van het verstrekken van voldoende financiering 

voor de Westelijke Balkan, een belangrijk prioritair gebied voor de EU, zodat de regio 

haar pad naar toetreding kan consolideren; betreurt in dit verband het voorstel om de 

toewijzing voor politieke hervormingen in de Westelijke Balkan met 10 miljoen EUR te 

verlagen; roept ertoe op deze trend te keren, hierbij rekening houdend met het feit dat 

politieke hervormingen de ruggengraat vormen van elke democratische transformatie en 

impliciet ook van het proces van toetreding tot de EU; benadrukt de noodzaak van 

voldoende financiering om het Actieplan 2018-2020 van de strategie voor de Westelijke 

Balkan uit te voeren, waarbij prioriteit wordt gegeven aan steun voor de rechtsstaat en 

regionale integratie; roept ertoe op de bijdrage van IPA II aan Erasmus+ te verdubbelen, 

zoals in de strategie wordt voorzien; 

4. staat, in lijn met het beginsel van conditionaliteit, achter een vermindering van het 

bedrag dat wordt toegewezen aan Turkije in alle begrotingsonderdelen, gezien de 

aanhoudende terugval van de rechtsstaat, de democratie en de grondrechten; is van 

mening dat tegelijkertijd rechtstreekse steun aan het maatschappelijk middenveld en 

interpersoonlijke contacten verder moeten worden versterkt in de context van de 

toenemende polarisatie van de Turkse maatschappij en de maatregelen die door de 

autoriteiten in de nasleep van de couppoging zijn genomen om de fundamentele rechten 

en vrijheden te beknotten en mensenrechtenverdedigers tegen te werken; is van mening 

dat er in dit opzicht bijzondere aandacht moet worden besteed aan mediavrijheid en 

LGBTI-rechten; 

5. is van oordeel dat de huidige verhouding van de bijdrage aan de Faciliteit voor 

vluchtelingen in Turkije uit de Uniebegroting (1 miljard EUR) en van de lidstaten 

(2 miljard EUR) moet worden aangehouden; dringt aan op een dienovereenkomstige 

aanpassing van de voorgestelde bijdrage voor 2019 aan de Faciliteit voor vluchtelingen 

in Turkije, in overeenstemming met het standpunt dat het Parlement heeft ingenomen in 

zijn resolutie van 5 juli 2018 over het mandaat voor de trialoog over de 

ontwerpbegroting 20191; is van mening dat bovendien moet worden gewaarborgd dat de 

bijdragen uit rubriek 4 aan de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije niet leiden tot een 

vermindering van de middelen die beschikbaar zijn voor de bestaande programma's; 

onderstreept dat het gebruik van de middelen van de Faciliteit nauwlettend moet worden 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA-PROV(2018)0311. 
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gemonitord om te verzekeren dat deze middelen inderdaad terechtkomen bij 

vluchtelingenprojecten en niet worden gebruikt voor andere doeleinden; dringt er bij de 

Commissie op aan regelmatig verslag uit te brengen aan de begrotingsautoriteit over de 

verenigbaarheid van de gefinancierde acties met de onderliggende rechtsgrond; 

6. betreurt de vermindering van de financiële steun om de economische ontwikkeling van 

de Turks-Cypriotische gemeenschap te bevorderen; verzoekt de begroting op het 

huidige niveau te houden en geen reducties toe te passen; 

7. onderstreept het strategische belang van de landen van het directe Oostelijk en Zuidelijk 

Nabuurschap van de EU; benadrukt dat de situatie in de landen van het Nabuurschap 

een aanzienlijke uitdaging voor de EU blijft; is bezorgd over het feit dat het Europees 

nabuurschapsinstrument (ENI) in 2019 onder aanzienlijke druk zal blijven staan, en 

dat deze druk nog zal worden verergerd door het gebruik van ENI-middelen voor de 

financiering van de toezegging voor Syrië en van projecten in het kader van het 

EU-noodtrustfonds voor Afrika; wenst dat deze nieuwe vastleggingen volledig worden 

gecompenseerd door verhogingen; is ingenomen met de stijgende vastleggingskredieten 

voor vertrouwensopbouw, veiligheid en de preventie en beslechting van conflicten in de 

landen rondom de Middellandse Zee; onderstreept in deze context de behoefte aan 

passende ondersteuning van kwetsbare groepen, met name (niet-begeleide) kinderen, 

vrouwen en slachtoffers van seksueel geweld, al dan niet in het kader van gewapende 

conflicten; 

8. is ingenomen met het voornemen van de Commissie om verhoogde steun te blijven 

verlenen aan Oekraïne, in het bijzonder met het oog op het aanhoudende conflict in 

Oost-Oekraïne, en aan Tunesië, met name voor de bestrijding van armoede en 

werkloosheid onder jongeren; pleit in het licht van de recente politieke ontwikkelingen 

ter plekke voor meer financiering ter ondersteuning van de stabilisering van Libië, 

onder meer de ondersteuning van het maatschappelijk middenveld en de handhaving 

van mensenrechtennormen en het internationale recht; is van mening dat in dit opzicht 

bijzondere aandacht moet worden besteed aan garanties dat de financiële steun van de 

EU aan Libië niet wordt gebruikt om willekeurige aanhoudingen en aanhoudingen van 

kwetsbare personen, met name kinderen, te financieren, in lijn met de EU-richtsnoeren 

ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind, en dat migranten worden 

behandeld met volledige inachtneming van de internationale mensenrechtennormen; 

merkt op dat de stabilisering van Libië slechts een eerste stap zal zijn en dat er verdere 

inspanningen nodig zullen zijn op het gebied van wederopbouw en hervormingen; 

verzoekt om meer steun voor de politieke hervormingen en democratische processen in 

Georgië en de Republiek Moldavië; dringt erop aan dat de uitvoering en de voortgang 

van de hervormingen in de desbetreffende partnerlanden naar behoren worden 

gemonitord; 

9. vraagt om meer financiering in het kader van het Europees instrument voor democratie 

en mensenrechten voor de bescherming van mensenrechtenactivisten die risico lopen, 

waaronder via het mechanisme ter verdediging van de mensenrechten 

(ProtectDefenders.eu), in het licht van de toenemende repressie in een aantal landen; 

is voorts van mening dat voldoende financiering moet worden gegarandeerd voor de 

EU-verkiezingswaarnemingsmissies om bij te dragen aan de versterking van de 

democratische instellingen en het vergroten van het publieke vertrouwen in 
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verkiezingsprocessen, waardoor de stabiliteit wordt bevorderd en andere doelstellingen 

op het gebied van buitenlands beleid kracht wordt bijgezet; 

10. betreurt de bezuinigingen op de EU-bijdrage aan het Europees Interuniversitair Centrum 

voor mensenrechten en democratisering (EIUC) en zijn wereldwijde 

mensenrechtencampus, aangezien dit het functioneren van dit Europese academische 

vlaggenschipprogramma ernstig zal ondermijnen; roept de Commissie op haar 

financiële toewijzing aan het EIUC op een niveau te houden dat vergelijkbaar is met 

eerdere bijdragen; 

11. dringt aan op meer EU-steun voor het vredesproces in het Midden-Oosten, de 

Palestijnse Autoriteit en UNRWA in lijn met de resolutie van het Europees Parlement 

van 8 februari 2018 over de situatie van UNRWA1, in het licht van de verslechterende 

situatie ter plekke en het besluit van de Verenigde Staten om hun bijdrage drastisch te 

verlagen; uit opnieuw zijn bezorgdheid over de vernietiging en inbeslagname van door 

de EU gefinancierde humanitaire bijstand op de westelijke Jordaanoever; 

12. neemt nota van de bescheiden verhoging van de financiering voor het 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB), maar merkt op dat de 

begroting voor het GBVB nog steeds onder grote druk staat en dat het gevaar bestaat dat 

dit probleem in 2019 wordt verergerd door de uitbreiding van een aantal missies in het 

kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB); roept op tot 

het annuleren van de verlaging die door de Raad is voorgesteld voor andere maatregelen 

en operaties voor crisisbeheer, die als gevolg zou hebben dat er minder flexibel kan 

worden gereageerd op onverwachte crises, en tot een vergelijkbare verhoging van de 

GBVB-begroting; 

13. dringt aan op aanvullende fondsen voor het instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 

vrede (IcSP) in het licht van de aanzienlijke rol die het speelt op het gebied van 

crisisrespons, crisisparaatheid, conflictpreventie en vredesopbouw; benadrukt hoe 

belangrijk het is de tenuitvoerlegging van de koppeling tussen ontwikkeling en 

veiligheid in het IcSP voort te zetten en verzoekt om aanvullende middelen die in het 

kader van de bestaande IcSP-onderdelen worden besteed; 

14. onderstreept het belang van een progressief kader voor het gemeenschappelijke 

defensiebeleid van de EU en geeft aan dat het noodzakelijk is meer financiering 

beschikbaar te stellen om de tenuitvoerlegging ervan te garanderen; 

15. is ingenomen met de recente goedkeuring van het industrieel ontwikkelingsprogramma 

voor de Europese defensie (EDIDP) om de Europese samenwerking en innovatie op het 

gebied van defensie en de opneming ervan in de ontwerpbegroting 2019 te bevorderen; 

is van mening dat dit programma, samen met de lopende voorbereidende activiteiten 

voor EU-onderzoek op het gebied van defensie, zal bijdragen aan de ontwikkeling van 

een Europese defensie-industrie; benadrukt hoe belangrijk grensoverschrijdende 

samenwerking tussen kmo's en midcaps is; 

16. roept op tot meer steun voor non-proliferatie en ontwapening, in overeenstemming met 

de verplichtingen uit hoofde van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA-PROV(2018)0042. 
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kernwapens en in overeenstemming met de resolutie van het Europees Parlement van 

27 oktober 2016 over nucleaire veiligheid en non-proliferatie1; 

17. dringt erop aan de Erasmus+-bijdragen uit alle externe financieringsinstrumenten te 

verhogen, aangezien interpersoonlijke contacten en jongerenmobiliteit tot de 

belangrijkste strategieën behoren om de impact van het externe optreden van de EU 

en de zichtbaarheid ervan onder het publiek in onze partnerlanden te vergroten; 

18. herinnert eraan dat de effecten van klimaatverandering een tastbare impact hebben op 

diverse aspecten van het menselijk leven en steeds sterker worden gevoeld in 

ontwikkelingslanden; vraagt dat meer middelen worden toegewezen aan klimaatactie, 

hetgeen beter aansluit bij het sterke en toegenomen engagement van de EU voor 

klimaatdiplomatie. 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0424.  
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