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SUGGESTIES

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

1. is van mening dat een constructief en op lange termijn opgevat nabuurschapsbeleid van 
cruciaal belang is opdat de partnerlanden van de EU vooruitgang kunnen boeken op het 
vlak van democratie, stabiliteit en welvaart, en van strategisch belang is voor de Europese 
Unie, gezien het belang van de partnerlanden in het oosten en het zuiden voor onze 
gemeenschappelijke veiligheid, economische ontwikkeling en ons gemeenschappelijk 
milieu;

2. benadrukt dat bij de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid (EBN) een goed 
gestructureerd, op de lange termijn en de toekomst gericht Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) moet worden uitgewerkt, met name in de huidige context 
van begrotingsbeperkingen, om al te grote schommelingen in de financiering en mogelijke 
overlappingen met bestaande instrumenten te vermijden; betreurt in dit verband de 
conclusie van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juni 2011 dat onverminderd met name 
het MFK tot een aanzienlijke verhoging van de financiële steun zal worden besloten;

3. vraagt in de context van de Arabische lente om een kritische beoordeling van de financiële 
instrumenten die in het verleden binnen het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument gebruikt zijn, en met name van hun functioneren op het vlak van 
democratie, bestuur, institutionele opbouw en steun aan het maatschappelijk middenveld;

4. is van mening dat de herziening van het ENI coherent moet zijn met en moet worden 
uitgevoerd in het kader van de huidige evaluatie van het MFK 2007-2013 en de 
onderhandelingen over de periode vanaf 2013, zodat in 2012 en 2013 geen nieuwe 
onderhandelingen moeten worden geopend over de financiering van het 
nabuurschapsbeleid;

5. acht het noodzakelijk de wisselwerking tussen het ENI en andere instrumenten zoals de 
EIB en de EBWO te verbeteren om de toegevoegde waarde ervan te vergroten, dubbele 
inspanningen te vermijden en de impact van de steunverlening te optimaliseren; is van 
mening dat er moet worden overwogen een algemeen kader voor deze wisselwerking in te 
voeren;

6. is er vast van overtuigd dat ook de financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit en de 
UNWRA in het kader van deze herziening moet worden geëvalueerd en als een 
integrerend onderdeel van het nabuurschapsbeleid moet worden onderworpen aan 
langetermijnprogrammering; gaat niet akkoord met het argument dat de politieke 
instabiliteit in de regio en de specifieke eigenheden van het vredesproces alleen 
voorlopige programmering en eenmalige verhogingen toelaten;

7. vindt dat het ongeacht de huidige focus op het zuiden belangrijk is een weldoordacht 
evenwicht te handhaven tussen het oosten en het zuiden, in het bijzonder aangezien de 
oostelijke buurlanden van de EU op lange termijn het vooruitzicht hebben tot de EU toe te 
treden; meent niettemin dat dit evenwicht niet als een permanent vastgelegd gegeven mag 
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worden beschouwd; steunt ten volle het beginsel van gedifferentieerde en flexibele, 
resultaatgerichte financiële steun die uitgaat van echte behoeften, 
benuttingsmogelijkheden en bereikte doelstellingen;

8. verheugt zich over de verbintenis van de Commissie om een nieuwe impuls te geven aan 
de deelname van buurlanden aan de werkzaamheden van een aantal EU-agentschappen en 
voor derde landen openstaande EU-programma's; vraagt de Commissie een duidelijke en 
volledige lijst voor te leggen van relevante agentschappen en van programma's waaraan 
buurlanden zouden kunnen deelnemen, samen met een overzicht van de vorm en de 
methode van deze gedifferentieerde deelname;

9. dringt aan op de noodzaak van duidelijk omschreven prioriteiten om een buitensporige 
versnippering van de financiële steun te vermijden, aangezien dit slechts heel magere 
resultaten oplevert; meent dat een zelfopgelegde beperking van het aantal prioriteiten 
daarenboven een essentieel hulpmiddel is om de steunverlening aan voorwaarden te 
verbinden en beter te controleren; herhaalt daarom dat buurlanden en EU-instellingen er 
politiek en juridisch moeten op voorbereid zijn financiële steun op korte termijn te 
heroverwegen indien niet aan de opgelegde voorwaarden voldaan wordt;

10. merkt op dat de herbenutting door de EIB van terugvloeiende middelen bijna 20% 
bedraagt van het totaalbedrag waarop de herziening betrekking heeft; doet nogmaals een 
oproep aan de Raad om het wetgevingsvoorstel tot wijziging van de ENPI-verordening 
snel goed te keuren, zodat een dergelijke herbenutting mogelijk is; beklemtoont dat er 
geen alternatief is voorgesteld voor het geplande bedrag van 244 miljoen euro voor het 
geval de Raad er na drie jaar nog altijd niet in slaagt om over deze kwestie een 
meerderheid te bereiken; beschouwt het totaalbedrag van 1,24 miljard euro als een 
minimumbedrag; meent dat het enige alternatief om de niet-herbenutting van 
terugvloeiende middelen van de EIB te compenseren, erin bestaat een beroep te doen op 
het in het IIA voorziene flexibiliteitsinstrument;

11. benadrukt dat een betere coördinatie tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en 
de EU bij de verlening van steun aan buurlanden een kernvoorwaarde is voor een efficiënt 
en coherent Europees steunbeleid; vraagt dat alle lidstaten zich daadwerkelijk bereid 
verklaren hun nationale belangen omwille van het welzijn van de partnerlanden af te 
stemmen op het Europees nabuurschapsbeleid;

12. vraagt gezien de huidige dringende noden, in het bijzonder in de zuidelijke 
nabuurschapslanden, dat het Europees Parlement en de Raad snel overeenstemming 
bereiken over het voorstel om het nabuurschapsinstrument voor 2012 en 2013 te 
versterken; roept de lidstaten er voorts toe op hun bilaterale verbintenissen jegens de 
landen in het zuidelijke Middellandse Zeegebied zonder dralen na te komen.


