
AM\908475NL.doc PE492.844v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie buitenlandse zaken

2011/0177(APP)

16.7.2012

AMENDEMENTEN
1 - 21

Ontwerpadvies
Marietta Giannakou
(PE491.206v02-00)

Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020
(COM(2011)0398 – 2011/0177(APP))



PE492.844v01-00 2/16 AM\908475NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\908475NL.doc 3/16 PE492.844v01-00

NL

Amendement 1
Geoffrey Van Orden

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat gedurende de looptijd 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2007-2013 rubriek 4 van de begroting van 
de Unie te vaak moest worden aangepast 
vanwege ontoereikende budgetten en een 
gebrek aan flexibiliteit in tijden van crisis; 
wijst er opnieuw op dat de bij het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie toegekende nieuwe bevoegdheden 
een adequate aanvullende financiering 
vereisen waardoor de Unie haar rol als 
speler op het internationale toneel kan 
vervullen en haar reeds bestaande 
verplichtingen kan nakomen;

1. herinnert eraan dat gedurende de looptijd 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2007-2013 rubriek 4 (EU als mondiale 
speler) van de EU-begroting onvoldoende 
is aangepast; dringt er bij de Europese 
Unie op aan de noodzaak van een 
algehele verlaging van de EU-uitgaven 
voor ogen te houden, gezien de moeilijke 
financieel-economische omstandigheden 
van veel lidstaten en de druk op de 
overheidsuitgaven, waaronder de 
bijdragen aan de EU-begroting; 

Or. en

Amendement 2
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat gedurende de looptijd 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2007-2013 rubriek 4 van de begroting van 
de Unie te vaak moest worden aangepast 
vanwege ontoereikende budgetten en een 
gebrek aan flexibiliteit in tijden van crisis;
wijst er opnieuw op dat de bij het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie toegekende nieuwe bevoegdheden 
een adequate aanvullende financiering 
vereisen waardoor de Unie haar rol als 

1. herinnert eraan dat gedurende de looptijd 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2007-2013 rubriek 4 van de begroting van 
de Unie vaak moest worden aangepast 
vanwege ontoereikende meerjarige
budgetten en een gebrek aan flexibiliteit
binnen rubriek 4 in tijden van crisis; wijst 
er opnieuw op dat de bij het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie toegekende nieuwe bevoegdheden,
een adequate aanvullende financiering 
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speler op het internationale toneel kan 
vervullen en haar reeds bestaande 
verplichtingen kan nakomen;

vereisen, in vergelijking met MFK 2007-
2013, waardoor de Unie haar rol als speler 
op het internationale toneel kan vervullen 
en haar reeds bestaande verplichtingen kan 
nakomen; benadrukt dat EU-financiering 
op vele terreinen niet alleen een 
aanvulling is op die van de lidstaten maar 
ook een katalysatoreffect heeft en 
lidstaten aanzet op te treden in regio's die
zij anders niet zou kunnen ondersteunen; 
steunt met name de door de Commissie 
voorgestelde procedures die de 
gezamenlijke programmering van 
lidstaten en EU-acties versterken;

Or. en

Amendement 3
Sabine Lösing

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat gedurende de looptijd 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2007-2013 rubriek 4 van de begroting van 
de Unie te vaak moest worden aangepast
vanwege ontoereikende budgetten en een 
gebrek aan flexibiliteit in tijden van crisis;
wijst er opnieuw op dat de bij het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese
Unie toegekende nieuwe bevoegdheden 
een adequate aanvullende financiering 
vereisen waardoor de Unie haar rol als 
speler op het internationale toneel kan 
vervullen en haar reeds bestaande 
verplichtingen kan nakomen;

1. herinnert eraan dat gedurende de looptijd 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2007-2013 rubriek 4 van de begroting van 
de Unie te vaak moest worden aangepast;
wijst er opnieuw op dat deze middelen 
moeten worden gebruikt voor een 
vreedzaam en niet-militair buitenlands 
beleid om ervoor te zorgen dat de 
Europese Unie een niet-gewelddadige 
speler op het wereldtoneel wordt, die als 
bemiddelaar alleen naar niet-militaire en 
vreedzame oplossingen voor conflicten 
streeft; deze middelen moeten ervoor 
zorgen dat de Unie haar rol als vreedzame
speler op het internationale toneel kan 
vervullen en haar reeds bestaande 
verplichtingen kan nakomen, zoals 
uitbanning van armoede, duurzame 
ontwikkeling en verwezenlijking van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling, wapenbeheersing, de regels 
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van het non-proliferatieverdrag, nucleaire 
ontwapening, de vreedzame oplossing van 
conflicten, het nastreven van evenwichtige 
economische betrekkingen, eerlijke 
handel en een eerlijke verdeling van 
hulpbronnen en welvaart in de wereld, 
teneinde te zorgen voor stabiliteit en 
welvaart in de EU en de rest van de 
wereld;

Or. en

Amendement 4
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat gedurende de looptijd 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2007-2013 rubriek 4 van de begroting van 
de Unie te vaak moest worden aangepast 
vanwege ontoereikende budgetten en een 
gebrek aan flexibiliteit in tijden van crisis;
wijst er opnieuw op dat de bij het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie toegekende nieuwe bevoegdheden 
een adequate aanvullende financiering 
vereisen waardoor de Unie haar rol als 
speler op het internationale toneel kan 
vervullen en haar reeds bestaande 
verplichtingen kan nakomen;

1. herinnert eraan dat gedurende de looptijd 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2007-2013 rubriek 4 van de begroting van 
de Unie te vaak moest worden aangepast 
vanwege ontoereikende budgetten en een 
gebrek aan flexibiliteit bij onvoorziene 
omstandigheden; wijst er opnieuw op dat 
de bij het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie toegekende nieuwe 
bevoegdheden een adequate aanvullende 
financiering vereisen waardoor de Unie 
haar rol als speler op het wereldtoneel kan 
vervullen en haar reeds bestaande 
verplichtingen kan nakomen;

Or. en

Amendement 5
Geoffrey Van Orden

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is in dit verband van oordeel dat met de 
in het Commissievoorstel aan rubriek 4 
toegekende middelen wordt 
tegemoetgekomen aan de 
financieringsbehoeften voor het externe
optreden van de Unie en aan de zorgen 
van het Europees Parlement zoals 
verwoord in zijn resolutie van 8 juni 2011; 
is verheugd over het signaal dat met dit 
voorstel worden afgegeven aan alle 
partners van de Unie, zowel aan de 
begunstigde landen als aan de
donorlanden;

Schrappen

Or. en

Amendement 6
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is in dit verband van oordeel dat met de 
in het Commissievoorstel aan rubriek 4 
toegekende middelen wordt 
tegemoetgekomen aan de 
financieringsbehoeften voor het externe 
optreden van de Unie en aan de zorgen van 
het Europees Parlement zoals verwoord in 
zijn resolutie van 8 juni 2011; is verheugd 
over het signaal dat met dit voorstel 
worden afgegeven aan alle partners van 
de Unie, zowel aan de begunstigde landen 
als aan de donorlanden;

2. is in dit verband van oordeel dat met de 
in het Commissievoorstel aan rubriek 4 
toegekende middelen wordt 
tegemoetgekomen aan de 
financieringsbehoeften voor het externe 
optreden van de Unie en aan de zorgen van 
het Europees Parlement zoals verwoord in 
zijn resolutie van 8 juni 20111; wijst er 
echter op dat het voorstel van de 
Commissie het absolute minimum is om 
de EU-doelstellingen, zoals goedgekeurd 
door alle staatshoofden en 
regeringsleiders en vastgelegd in het 
Verdrag van Lissabon, te verwezenlijken; 
verzoekt de Raad, indien hij de 
Commissievoorstellen niet volledig kan 

                                               
1 Aangenomen teksten (op die datum), P7_TA(2011)0266; resolutie van het Europees Parlement "Investeren in 
de toekomst: een nieuw MFK voor een concurrerend, duurzaam en op integratie gericht Europa".
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steunen, de prioriteiten of projecten aan te 
wijzen die, ondanks hun aangetoonde 
meerwaarde voor Europa, kunnen worden 
geschrapt;

Or. en

Amendement 7
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er evenwel vast van overtuigd dat de
flexibiliteit, die door alle partijen 
noodzakelijk wordt geacht, vooral van 
belang is in het kader van rubriek 4; nodigt 
de Commissie uit om in voorkomend geval 
met voor deze begrotingsrubriek 
specifieke voorstellen te komen die ervoor
zorgen dat snel op crisissituaties en op 
onvoorspelbare, dwingende 
omstandigheden, in adequate 
samenwerking met de begrotingsautoriteit
wordt gereageerd;

3. is er evenwel vast van overtuigd dat
grotere flexibiliteit van de begroting 
binnen het hele MFK, die door alle 
partijen noodzakelijk wordt geacht, vooral 
van belang is in het kader van rubriek 4 om 
ervoor te zorgen dat snel op crisissituaties 
en op onvoorspelbare, dwingende 
omstandigheden wordt gereageerd, met
volledige inachtneming van de
prerogatieven van de begrotingsautoriteit;
stelt bovendien vast dat de Commissie 
verbeterde mechanismen heeft voorgesteld 
voor elk meerjarig programma om de EU 
in staat te stellen haar financiering aan te 
passen aan de politieke behoeften en 
eisen; 

Or. en

Amendement 8
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt dan ook voor om een geschikte 
procedure in te stellen voor de 

4. is ingenomen met het 
Commissievoorstel om intensiever gebruik 
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automatische hertoewijzing aan het einde 
van het begrotingsjaar van niet-bestede 
middelen binnen rubriek 4; is overigens 
van mening dat de instemming van het 
Europees Parlement met de verordening 
van de Raad over het MFK 2014-2020 
afhankelijk moet worden gesteld van 
onder meer het akkoord van de Raad voor 
de Commissievoorstellen over het 
hergebruik van door de financiële 
instrumenten gegenereerde ontvangsten 
en teruggaven;

te maken van innovatieve financiële 
instrumenten op het terrein van externe 
relaties, met een ruimere waaier van 
relevante organisaties en financiële 
instellingen; constateert in het kader van 
de herziening van het financieel 
reglement de recente vorderingen op het 
gebied van hergebruik van door financiële 
instrumenten gegenereerde ontvangsten 
en teruggaven; is ervan overtuigd dat dit 
de regel moet zijn en iedere uitzondering 
hierop moet worden onderbouwd.

Or. en

Amendement 9
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt dan ook voor om een geschikte 
procedure in te stellen voor de 
automatische hertoewijzing aan het einde 
van het begrotingsjaar van niet-bestede 
middelen binnen rubriek 4; is overigens 
van mening dat de instemming van het 
Europees Parlement met de verordening 
van de Raad over het MFK 2014-2020 
afhankelijk moet worden gesteld van 
onder meer het akkoord van de Raad voor 
de Commissievoorstellen over het 
hergebruik van door de financiële 
instrumenten gegenereerde ontvangsten 
en teruggaven;

4. stelt dan ook voor om een geschikte 
procedure in te stellen voor de 
automatische hertoewijzing aan het einde 
van het begrotingsjaar van niet-bestede 
middelen binnen rubriek 4; 

Or. en

Amendement 10
Geoffrey Van Orden

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt dan ook voor om een geschikte 
procedure in te stellen voor de 
automatische hertoewijzing aan het einde 
van het begrotingsjaar van niet-bestede 
middelen binnen rubriek 4; is overigens 
van mening dat de instemming van het 
Europees Parlement met de verordening 
van de Raad over het MFK 2014-2020 
afhankelijk moet worden gesteld van 
onder meer het akkoord van de Raad voor 
de Commissievoorstellen over het 
hergebruik van door de financiële 
instrumenten gegenereerde ontvangsten 
en teruggaven;

4. stelt dan ook voor om een geschikte 
procedure in te stellen voor de 
automatische hertoewijzing aan het einde 
van het begrotingsjaar van niet-bestede 
middelen binnen rubriek 4, aan lidstaten 
die nettobetaler zijn aan de EU-begroting;

Or. en

Amendement 11
Sabine Lösing

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. spreekt nogmaals zijn steun uit aan het 
geheel van voorgestelde instrumenten ter 
uitvoering van het externe optreden voor 
de periode 2014-2020, en in het bijzonder 
aan het partnerschapsinstrument dat een 
nieuwe vorm van samenwerking inluidt 
met de landen die van strategisch belang 
zijn voor de Unie;

Schrappen

Or. en

Amendement 12
Franziska Katharina Brantner
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. spreekt nogmaals zijn steun uit aan het 
geheel van voorgestelde instrumenten ter 
uitvoering van het externe optreden voor 
de periode 2014-2020, en in het bijzonder 
aan het partnerschapsinstrument dat een 
nieuwe vorm van samenwerking inluidt 
met de landen die van strategisch belang 
zijn voor de Unie;

5. spreekt nogmaals zijn steun uit aan het 
geheel van voorgestelde instrumenten ter 
uitvoering van het externe optreden voor
de periode 2014-20201;

Or. en

Amendement 13
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. spreekt nogmaals zijn steun uit aan het 
geheel van voorgestelde instrumenten ter 
uitvoering van het externe optreden voor 
de periode 2014-2020, en in het bijzonder 
aan het partnerschapsinstrument dat een 
nieuwe vorm van samenwerking inluidt 
met de landen die van strategisch belang 
zijn voor de Unie;

5. spreekt nogmaals zijn steun uit aan het 
geheel van voorgestelde instrumenten ter 
uitvoering van het externe optreden voor 
de periode 2014-20202, en in het bijzonder 
aan het nabuurschapsinstrument; 
benadrukt dat een gepast evenwicht 
tussen de bijdragen aan de buurlanden in 
het oosten en het zuiden moet worden 
gehandhaafd en daarbij ook rekening 
wordt gehouden met de prestaties van de 
begunstigde landen; is ingenomen met het
partnerschapsinstrument dat een nieuwe 
vorm van samenwerking inluidt met de 

                                               
1 Europees nabuurschapsinstrument, instrument voor pretoetredingssteun, stabiliteitsinstrument, 
partnerschapsinstrument, instrument voor ontwikkelingssamenwerking, Europees instrument voor democratie en 
mensenrechten, en voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, instrument voor humanitaire 
hulp, Europees instrument voor civiele bescherming, voor macrofinanciële bijstand, Europees garantiefonds voor 
externe acties.
2 Europees nabuurschapsinstrument, instrument voor pretoetredingssteun, stabiliteitsinstrument, 
partnerschapsinstrument, instrument voor ontwikkelingssamenwerking, Europees instrument voor democratie en 
mensenrechten, en voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, instrument voor humanitaire 
hulp, Europees instrument voor civiele bescherming, voor macrofinanciële bijstand, Europees garantiefonds voor 
externe acties.
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landen die van strategisch belang zijn voor 
de Unie;

Or. en

Amendement 14
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. spreekt nogmaals zijn steun uit aan het 
geheel van voorgestelde instrumenten ter 
uitvoering van het externe optreden voor 
de periode 2014-2020, en in het bijzonder 
aan het partnerschapsinstrument dat een 
nieuwe vorm van samenwerking inluidt 
met de landen die van strategisch belang 
zijn voor de Unie;

5. spreekt nogmaals zijn steun uit aan het 
geheel van voorgestelde instrumenten ter 
uitvoering van het externe optreden voor 
de periode 2014-2020, en in het bijzonder 
aan het partnerschapsinstrument dat een 
nieuwe vorm van samenwerking inluidt 
met alle derde landen waar de Unie grote 
belangen heeft;

Or. en

Amendement 15
Carmen Romero López

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. spreekt nogmaals zijn steun uit aan het 
geheel van voorgestelde instrumenten ter 
uitvoering van het externe optreden voor 
de periode 2014-2020, en in het bijzonder 
aan het partnerschapsinstrument dat een 
nieuwe vorm van samenwerking inluidt 
met de landen die van strategische belang 

5. spreekt nogmaals zijn steun uit aan het 
geheel van voorgestelde instrumenten ter 
uitvoering van het externe optreden voor 
de periode 2014-20201, en in het bijzonder 
aan het partnerschapsinstrument dat een 
nieuwe vorm van samenwerking inluidt 
met de landen die van strategisch belang 

                                               
1 Europees nabuurschapsinstrument, instrument voor pretoetredingssteun, stabiliteitsinstrument, 
partnerschapsinstrument, instrument voor ontwikkelingssamenwerking, Europees instrument voor democratie en 
mensenrechten, en voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, instrument voor humanitaire 
hulp, Europees instrument voor civiele bescherming, voor macrofinanciële bijstand, Europees garantiefonds voor 
externe acties.
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zijn voor de Unie; zijn voor de Unie; spreekt tevens 
nogmaals zijn steun uit voor de 
mogelijkheid dat de Europese 
Investeringsbank en de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling in 
het kader van de financiële samenwerking 
met landen rond de Middellandse Zee 
kunnen beschikken over een EU-garantie, 
met name voor de financiering van het 
midden- en kleinbedrijf en van 
microkrediet;

Or. es

Amendement 16
Franziska Katharina Brantner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat een grotere 
flexibiliteit moet worden ingevoerd voor 
financiële bijstand aan de kandidaat-
lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten; 
is ervan overtuigd dat de financiële 
inspanningen van de Unie moeten stroken 
met de voortgang en de daadwerkelijke 
vooruitgang in de 
toetredingsonderhandelingen, volgens het 
principe "meer voor meer", en daarbij 
rekening houdend met het 
absorptievermogen van de Unie; 

6. is van mening dat een grotere 
flexibiliteit moet worden ingevoerd voor 
financiële bijstand aan de kandidaat-
lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten; 
is ervan overtuigd dat de financiële 
inspanningen van de Unie moeten stroken 
met de voortgang en de daadwerkelijke 
vooruitgang in de 
toetredingsonderhandelingen, volgens het 
principe "meer voor meer";

Or. en

Amendement 17
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat een grotere 
flexibiliteit moet worden ingevoerd voor 
financiële bijstand aan de kandidaat-
lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten; 
is ervan overtuigd dat de financiële 
inspanningen van de Unie moeten stroken 
met de voortgang en de daadwerkelijke 
vooruitgang in de 
toetredingsonderhandelingen, volgens het 
principe "meer voor meer", en daarbij 
rekening houdend met het 
absorptievermogen van de Unie; 

6. is van mening dat een grotere 
flexibiliteit moet worden ingevoerd voor 
financiële bijstand aan de kandidaat-
lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten; 
is ervan overtuigd dat de financiële 
inspanningen van de Unie moeten stroken 
met de voortgang en de daadwerkelijke 
vooruitgang in de 
toetredingsonderhandelingen, volgens het 
principe "meer voor meer", en daarbij 
rekening houdend met het 
absorptievermogen van de Unie; 
benadrukt dat het principe "meer voor 
meer" ook betekent minder voor landen 
die hun verplichtingen niet nakomen;

Or. en

Amendement 18
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat ook de financiële 
bijstand aan landen die geen EU-lidstaat 
zijn, meer flexibel moet zijn; is voorts van 
mening dat de financiële inspanningen 
van de Unie moeten stroken met de 
voortgang en de daadwerkelijke 
vooruitgang in de verwezenlijking van de 
partnerschapsdoelstellingen, zoals 
overeengekomen met de begunstigde 
landen, volgens het principe "meer voor 
meer";

Or. en
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Amendement 19
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. herinnert aan de 
verantwoordelijkheid van de EU voor 
bevordering van de veiligheid in de 
wereld, democratie, de eerbiediging van 
de rechtsstaat, duurzame en inclusieve 
economisch ontwikkeling; beklemtoont in 
dit verband de toegevoegde waarde van 
meerjarige EU-programma's zoals het 
stabiliteitsinstrument en het instrument 
voor mensenrechten; benadrukt verder 
dat alle externe actieprogramma's van de 
EU meer toegankelijk moeten worden 
gemaakt voor het maatschappelijk 
middenveld, sociale partners en lagere 
overheden, met het doel om hun 
betrokkenheid en inbreng te vergroten;

Or. en

Amendement 20
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verdedigt het standpunt dat de 
reserve voor noodhulp moet worden 
gehandhaafd, aangezien is gebleken dat 
deze bijzonder goed functioneert in de 
huidige vorm, als een 
ongeprogrammeerde reserve die niet 
gebonden is aan de maximumbedragen 
voor het MFK 2014-2020, en meent dat 
hiervoor voldoende middelen moeten 
worden toegewezen om de Unie in staat te 
stellen waar nodig snel via een ad-
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hocinstrument op onvoorziene behoeften 
en onverwachte crises in te spelen; is 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie haar financiering ten opzichte 
van het MFK 2014-2020 te verhogen tot 
350 miljoen euro (prijsniveau 2011), en 
beschouwt de mogelijkheid tot het jaar 
n+1 van dit bedrag gebruik te maken als 
een zeer positieve ontwikkeling in de 
goede richting; wijst erop dat de opname 
van de reserve voor noodhulp in rubriek 
4, zoals voorgesteld door sommige 
lidstaten, kan leiden tot een verlaging van 
de totale beschikbare middelen voor het 
extern optreden van de EU; 

Or. en

Amendement 21
Franziska Katharina Brantner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat het voor de 
effectiviteit van het buitenlands beleid van 
de EU van belang is dat de Europese 
Dienst voor extern optreden van 
voldoende middelen wordt voorzien om 
het toenemende aantal aan hem 
toevertrouwde taken uit te voeren; 
benadrukt echter in dit verband dat deze 
middelen op de meest doelmatige wijze 
moeten worden besteed en dat momenteel 
de personeelsstructuur van de EDEO 
onevenwichtig is en uit onevenredig veel 
personeel bestaat van de hoogste AD-
rangen;

Or. en
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