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SUGGESTIES 

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken onderstaande 

suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. betreurt dat de omvang en het gebrek aan flexibiliteit van de EU-financiering in het 

kader van rubriek 4 van het huidige meerjarig financieel kader (MFK) hebben 

aangetoond dat de ambitie van de EU om als een echte mondiale speler te handelen 

beperkt is; constateert echter dat vele partnerlanden en kwesties waarvoor de 

financieringsinstrumenten voor het externe optreden (EFI's) van de EU werden ingezet, 

een positieve ontwikkeling te zien hebben geven, hetgeen de relevantie en het belang 

van de EFI's bewijst; 

2. onderstreept dat de EU de trustfondsen en een specifieke Faciliteit voor vluchtelingen in 

Turkije heeft opgezet om het hoofd te bieden aan talrijke uitdagingen en crises in haar 

onmiddellijke nabuurschap en daarbuiten, waaronder de migratie- en 

vluchtelingencrisis; betreurt dat de bijdragen uit de EU-begroting aan de EU-

trustfondsen en de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije de algehele samenhang, de 

langetermijnvisie en de impact van het optreden van de Unie hebben verkleind; 

benadrukt nogmaals dat nieuwe prioriteiten met nieuwe kredieten moeten worden 

gefinancierd; 

3. is ervan overtuigd dat de financieringsinstrumenten voor het externe optreden (EFI's) 

van na 2020: 

– in dienst moeten staan van een ambitieuze, overkoepelende mondiale strategie van 

de EU die stoelt op EU-waarden; qua omvang, flexibiliteit tussen en binnen EFI's 

en algehele politieke samenhang in overeenstemming moeten zijn met de politieke 

ambities van de EU, ook wanneer het erom gaat dat de EU een essentiële rol 

vervult bij de wederopbouw na oorlogen en conflicten in haar ruimere 

nabuurschap; 

– duidelijke synergieën mogelijk moeten maken tussen de begroting en de politieke 

invloed van de EU binnen daadwerkelijke partnerschappen met derde landen; 

– ervoor moeten zorgen dat de EU beter kan inspelen op de veranderende omgeving 

en tegelijkertijd de tot dan toe aangegane mondiale verbintenissen eerbiedigt; 

– echte meerwaarde van de EU moeten brengen en moeten zorgen voor een betere 

coördinatie en een meer resultaatgericht aanpak, onder meer met betrekking tot 

verslaglegging en communicatie — EU-financiering mag financiering van de 

lidstaten niet dupliceren of overlappen en moet meer synergetisch zijn; 

– de begrotingsbeginselen van loyaliteit en eenheid moeten respecteren; 

– de rol van het Parlement op het gebied van democratisch toezicht moeten 

versterken; 

4. is van mening dat EFI-architectuur kan worden vereenvoudigd en duidelijke politieke 

doelstellingen moet weerspiegelen; onderstreept dat de resultaten niet alleen moeten 
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worden gemeten op het niveau van landen en sectoren, maar ook op het niveau van de 

instrumenten geaggregeerd moeten worden; dringt aan op meer efficiëntie, flexibiliteit, 

verantwoordelijkheid, samenhang en zichtbaarheid van het optreden van de Unie; 

waarschuwt er echter voor dat een te radicale vereenvoudiging van de structuur niet 

zonder risico's is; 

5. wijst andermaal op de ongekende behoeften aan humanitaire bijstand die het gevolg zijn 

van door de mens veroorzaakte en natuurrampen, die onder meer veroorzaakt worden 

door de klimaatverandering, de onveiligheid, conflicten en ontheemding; verzoekt met 

name om een afzonderlijk instrument voor humanitaire bijstand met een eigen 

rechtsgrond, begroting en financieringsstrategie voor de lange termijn om de vier 

humanitaire beginselen van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en 

onafhankelijkheid te waarborgen; dringt tevens aan op een ruime reserve voor 

humanitaire bijstand; 

6. dringt aan op een betere integratie van de trustfondsen en faciliteiten van de EU in de 

begroting om de transparantie van en het democratisch toezicht op de EFI's te vergroten; 

wijst op het akkoord dat in het kader van de jongste herziening van het Financieel 

Reglement1 is bereikt om het Parlement en de Raad te raadplegen voordat er een nieuw 

trustfonds voor thematische acties wordt opgezet; doet bovendien een beroep op de 

Commissie om het Parlement gedetailleerde informatie te verstrekken over elke 

significante autonome overschrijving of vrijmaking in het raam van rubriek 4; 

7. is van oordeel dat de processen van tussentijdse herziening en begrotingscontrole strikt 

en transparant genoeg moeten zijn om te zorgen voor een maximale absorptie van 

middelen en om passende wijzigingen te kunnen doorvoeren om de absorptiecapaciteit 

indien nodig te vergroten. 

 

  

                                                 
1 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
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