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SUGGESTIES 

De Begrotingscommissie verzoekt de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie 

ontwikkelingssamenwerking, die ten principale bevoegd zijn, onderstaande suggesties in hun 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat het financiële antwoord op de voortdurende instroom van vluchtelingen een 

ad hoc antwoord was en heeft aangetoond dat de begroting van de Unie en het meerjarig 

financieel kader (MFK) 2014-2020 niet over voldoende middelen en flexibiliteit 

beschikken om snel en volledig op grote crises buiten de EU te kunnen inspelen; 

benadrukt dat de onderliggende oorzaken van de migratie- en vluchtelingenstromen 

moeten worden aangepakt; 

2. betreurt het dat de Commissie haar toevlucht heeft genomen tot parallelle 

begrotingsinstrumenten, zoals trustfondsen en de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije, 

ter aanvulling op de beschikbare middelen; merkt op dat dit niet altijd tot grote successen 

heeft geleid, transparant begrotingsbeheer ondermijnt en begrotingscontrolemaatregelen 

belemmert; vestigt de aandacht op de verdere noodtoestanden in verband met 

vluchtelingen en migranten, die al vele jaren via de Noord-Afrikaanse kust Zuid-Europa 

bereiken; 

3. betreurt dat door de nieuwe parallelle mechanismen de begrotingsautoriteit wordt omzeild 

en de eenheid van de begroting van de Unie wordt ondermijnd; benadrukt dat de invoering 

van financieringsinstrumenten buiten de EU-begroting slechts bij wijze van uitzondering 

mag plaatsvinden en in alle omstandigheden door het Europees Parlement moet worden 

gecontroleerd; wenst dat dergelijke instrumenten met spoed onder toezicht van het 

Europees Parlement worden gesteld en verzoekt om richtsnoeren voor de opname ervan in 

de EU-begroting en de bevoegdheden van de Unie;  

4. merkt op dat door de focus van de externe financieringsinstrumenten van de EU te 

verleggen naar veiligheid, vredesopbouw en conflictresolutie, migratie en grensbeheer, 

nieuwe uitdagingen ontstaan met betrekking tot de aanvankelijke doelstellingen en 

beginselen van deze instrumenten; 

5. is evenwel verheugd over het voorstel van de Commissie voor een nieuw Europees extern 

investeringsplan, met een nieuwe nadruk op investeringen ter bevordering van 

economische en sociale ontwikkeling in de EU-nabuurschapslanden en Afrika en 

benadrukt dat het additionaliteitsbeginsel systematisch moet worden toegepast, zowel wat 

de keuze van te ondersteunen beleid als de financiële tenuitvoerlegging betreft; verwacht 

dat het investeringsplan duurzame ontwikkeling zal bevorderen zonder mensenrechten, 

mitigatie van klimaatverandering en goed bestuur op het spel te zetten en verwacht dat 

transparant bestuur van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling en de projecten 

daarvan zal worden gewaarborgd; 

6. is verheugd over het voorstel van de Commissie betreffende de herziening van het MFK, 

en in het bijzonder over het uitrusten van de EU-begroting met bredere crisisinstrumenten; 

verwacht dat bij de voorgestelde herziening van de financiële regels, 

verantwoordingsplicht en goed financieel beheer zullen worden versterkt; benadrukt dat 

om de onderliggende oorzaken van de migratiestromen aan te pakken derde landen 

eveneens moeten worden geholpen met capaciteitsopbouw; 
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7. benadrukt dat alle lidstaten hun financiële beloften met betrekking tot Syrië en 

vluchtelingen moeten nakomen. 
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