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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de Begrotingscommissie als bevoegde commissie 
onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

1. benadrukt, in het licht van de toenemende uitdagingen die de mondiale en regionale 
stabiliteit beïnvloeden, dat de kredieten voor het externe optreden van de EU in het 
nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) aanzienlijk moeten worden verhoogd en dat 
tegelijkertijd het buitenlandse beleid van de EU, gebaseerd op de democratie, de 
rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten en grondrechten, moet worden 
gehandhaafd; wijst op de bescheiden verhoging (in reële termen) van de financiering die 
is voorgesteld door de Commissie en dringt aan op een verdere relatieve verhoging van 
de kredieten voor extern optreden, die in de interinstitutionele onderhandelingen moet 
worden gehandhaafd;

2. herinnert aan zijn standpunt dat het Europees nabuurschapsinstrument, het instrument 
voor pre-toetredingssteun (IPA III) en het Europees instrument voor democratie en 
mensenrechten, inclusief hun doelen en doelstellingen, moeten worden gehandhaafd als 
onafhankelijke instrumenten vanwege hun specifieke karakter en benadrukt dat 
concurrentie tussen de verschillende beleidsterreinen moet worden vermeden; dringt 
erop aan de koppeling tussen thematische en geografische programma's te versterken, 
gezien het horizontale karakter van tal van kwesties zoals mensenrechten, 
gendergelijkheid, non-discriminatie van personen met een handicap of 
klimaatverandering; herinnert tevens aan zijn verzoek om de bestaande financiële balans 
in de toewijzing van middelen tussen het zuidelijke en het oostelijke nabuurschap van 
de EU te handhaven; 

3. herinnert eraan dat het Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP) het enige 
EU-instrument is voor de preventie van niet-militaire conflicten door middel van 
bemiddeling, dialoog en verzoening; betreurt dat belangrijke aspecten van het IcSP 
zoals de steun aan verzoeningscommissies, acties inzake kindsoldaten, de strijd tegen 
het illegale gebruik van vuurwapens of de rehabilitatie van slachtoffers van 
wapengeweld niet opgenomen zijn in het huidige Commissievoorstel tot instelling van 
het Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 
(NDICI); 

4. is ingenomen met het voorstel voor de opneming van het Europees Ontwikkelingsfonds 
in de EU-begroting en dringt aan op een versterking van de controlebevoegdheden van 
het Parlement;

5. dringt erop aan specifieke doelstellingen op te nemen met betrekking tot de 
genderdimensie, door het beschikbare krediet daarvoor te verhogen;

6. herhaalt dat hervorming van de huidige architectuur van externe 
financieringsinstrumenten de verantwoordingsplicht, transparantie, democratische en 
parlementaire controle, efficiëntie en samenhang moet versterken, waarbij rekening 
gehouden moet worden met de strategische prioriteiten van de Unie; benadrukt dat deze 
doelstellingen niet kunnen worden bereikt zonder een solide governancestructuur die 
politieke controle mogelijk maakt, op een strategie berust, inclusief en 
verantwoordingsplichtig is, en die duidelijke doelstellingen, benchmarks, follow-up- en 
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evaluatiemechanismen omvat, inclusief een verbeterde, op prestaties gebaseerde 
begrotingsaanpak; benadrukt bovendien dat ervoor gezorgd moet worden dat het 
maatschappelijk middenveld betrokken wordt bij het opzetten en uitvoeren van het 
externe optreden van de EU; betreurt dat de Commissievoorstellen voor het NDICI en 
het IPA III praktisch geen bepalingen inzake governance-aspecten bevatten, en dat er 
geen specifiek mechanisme is voorzien om het Europees Parlement te betrekken bij de 
strategische keuzes inzake prioriteiten en financiering; merkt derhalve op dat de 
voorstellen in hun huidige vorm niet aanvaardbaar zijn;

7. erkent dat er meer flexibiliteit nodig is; dringt er echter op aan dat fondsen die gebruikt 
worden in het kader van de 'nieuwe uitdagingen en prioriteiten' niet mogen worden 
gebruikt om andere doelstellingen te verwezenlijken zoals migratiebeheer en veiligheid, 
en dat verhoogde flexibiliteit niet ten koste mag gaan van langetermijndoelstellingen en 
niet mag leiden tot een verminderde mogelijkheid voor het Europees Parlement om zijn 
politieke sturings- en toetsingsrechten uit te oefenen; is van mening dat duidelijke 
criteria voor het toewijzen van middelen uit de reserve en een passend 
toezichtmechanisme moeten worden vastgesteld; 

8. heeft scherpe kritiek op het feit dat in de toewijzingen op basis van prestaties van artikel 
17 "samenwerking inzake migratie" een van de criteria is voor de toewijzing van 
bijkomende financiële middelen; benadrukt dat het oorspronkelijke doel van het "meer 
voor meer"-beginsel was sterkere partnerschappen tot stand te brengen met de 
buurlanden die meer vooruitgang boeken in de richting van democratische 
hervormingen en dat "samenwerking inzake migratie" deze aanpak en de eerbiediging 
door de EU van de beginselen van artikel 21 VEU ernstig in het gedrang brengt;

9. benadrukt de noodzaak van meer democratisch debat over de externe bijstand van de 
EU, onder meer door een grotere betrokkenheid van het Europees Parlement bij de 
strategische politieke sturing van de EU-instrumenten voor extern optreden;

10. benadrukt dat uitgaven van het defensiecluster alleen mogen worden uitgegeven voor 
defensiedoeleinden zoals het defensiegerelateerde deel van acties in het kader van de 
financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF), het Europees Defensiefonds 
en het programma Horizon Europa, met inbegrip van infrastructuur en middelen voor 
tweeërlei gebruik als essentiële factoren voor een doeltreffender defensie en meer 
civiel-militaire synergie.

11. verzoekt de Commissie genderbudgettering toe te passen overeenkomstig artikel 8 
VWEU.
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