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SUGGESTIES

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

1. dringt aan op een ambitieuze begroting voor 2021 die de EU in staat stelt de uitdagingen 
op het gebied van buitenlands beleid aan te gaan en de doelstelling van strategische 
autonomie na te streven;

2. benadrukt de behoefte aan meer middelen voor de landen van de Westelijke Balkan en 
de landen van het Oostelijk en Zuidelijk Nabuurschap om de politieke en economische 
hervormingen te ondersteunen, vooral voor de meest geëngageerde partners;

3. herhaalt zijn steun voor financiering om de mensenrechten wereldwijd te ondersteunen, 
met bijzondere aandacht voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers; wijst op 
het belang van verkiezingswaarnemingsmissies en dringt aan op een passend 
financieringsniveau;

4. merkt op dat een nieuwe generatie externe financieringsinstrumenten (EFI’s) in 2021 in 
werking zal treden, met inbegrip van een gestroomlijnd mondiaal instrument, ter 
vervanging van het merendeel van de bestaande EFI’s;

5. herhaalt dat de nieuwe EFI-architectuur moet zorgen voor meer samenhang, 
verantwoordingsplicht, efficiëntie en democratisch toezicht; benadrukt dat het Europees 
Parlement een grotere rol moet spelen in de strategische sturing van de nieuwe 
instrumenten; verwacht reeds in een vroeg stadium betrokken te worden bij de 
(pre)programmering van de nieuwe instrumenten;

6. verzoekt de Commissie tijdig noodplannen op te stellen om de continuïteit van de 
financiering te verzekeren, ingeval de nieuwe programma’s niet tijdig vóór de start van 
het nieuwe meerjarig financieel kader goedgekeurd worden;

7. dringt er bij de Commissie op aan voor een gedifferentieerde begrotingsnomenclatuur 
voor de nieuwe externe financieringsinstrumenten te zorgen, met name door ten minste 
één begrotingslijn op te nemen voor elk derde land dat aanzienlijke bedragen aan 
EU-bijstand ontvangt; benadrukt dat de begrotingsstructuur in het kader van een meer 
gestroomlijnd instrumentarium voldoende gedetailleerd moet zijn om het Parlement in 
staat te stellen zijn begrotingstaken doeltreffend uit te voeren en zijn toezichthoudende 
rol te vervullen.


