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Amendement 1
Sabine Lösing

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de verhoging van de 
vastleggings- en betalingskredieten in het 
kader van rubriek 4 ten opzichte van het 
lopende jaar, aangezien dit na de 
drastische bezuinigingen dringend nodig 
is, maar wijst erop dat de verhoging nog 
steeds ontoereikend is om aan de 
behoeften van de EU te voldoen;
benadrukt dat het van vitaal belang is te 
zorgen voor voldoende middelen voor de 
wereldwijde activiteiten van de EU om de 
in het Verdrag van Lissabon vastgelegde 
ambitieuze doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken;

1. wijst op de verhoging van de 
vastleggings- en betalingskredieten in het 
kader van rubriek 4 ten opzichte van het 
lopende jaar na de drastische bezuinigingen
op ontwikkelingshulp en civiele 
geschillenbeslechting/bemiddeling, 
ontwapening en DDR-programma's;
benadrukt dat het van vitaal belang is te 
zorgen voor voldoende middelen voor de 
wereldwijde activiteiten van de EU, zoals 
het uitroeien van armoede, duurzame 
ontwikkeling en de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen, 
wapenbeheersing, de NPV-regeling en 
nucleaire ontwapening, de vreedzame 
oplossing van conflicten, het bevorderen 
van evenwichtige economische 
betrekkingen, eerlijke handel en een 
rechtvaardige verdeling van de mondiale 
hulpbronnen en rijkdommen om te zorgen 
voor stabiliteit en welvaart in de EU en de 
wereld;

Or. en

Amendement 2
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt in het bijzonder op dat er opnieuw 
te weinig middelen in de begroting zijn 
opgenomen voor het vredesproces in het 
Midden-Oosten, Palestina en UNRWA, en 

3. merkt in het bijzonder op dat er opnieuw 
te weinig middelen in de begroting zijn 
opgenomen voor het vredesproces in het 
Midden-Oosten, Palestina en UNRWA;
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verzoekt om hiervoor voldoende middelen 
beschikbaar te stellen;

benadrukt dat er in het licht van de 
voortdurende humanitaire crisis, de 
toename van het aantal vluchtelingen, de 
situatie ter plaatse en de vernietiging van 
essentiële infrastructuur in de Gazastrook 
een verhoging van de middelen nodig is;

Or. en

Amendement 3
Sabine Lösing

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt in het bijzonder op dat er opnieuw 
te weinig middelen in de begroting zijn 
opgenomen voor het vredesproces in het 
Midden-Oosten, Palestina en UNRWA, en 
verzoekt om hiervoor voldoende middelen 
beschikbaar te stellen;

3. merkt in het bijzonder op dat er opnieuw 
te weinig middelen in de begroting zijn 
opgenomen voor het vredesproces in het 
Midden-Oosten, Palestina en UNRWA, en 
verzoekt om hiervoor voldoende middelen 
beschikbaar te stellen, met name met het
oog op de huidige verergering van de 
humanitaire crisis;

Or. en

Amendement 4
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de zorgelijke situatie van de 
betalingskredieten in het kader van rubriek 
4, die ondanks de door de Commissie 
beoogde aanzienlijke verhoging ten 
opzichte van het lopende jaar mogelijk niet 
tegemoetkomen aan de behoeften ter 
plaatse;

4. wijst op de zorgelijke situatie van de 
betalingskredieten in het kader van rubriek 
4, die ondanks de door de Commissie 
beoogde aanzienlijke verhoging ten 
opzichte van het lopende jaar mogelijk niet 
tegemoetkomen aan de behoeften ter 
plaatse; neemt echter met instemming 
nota van het besluit om de vastleggingen 
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en betalingen voor het instrument voor 
humanitaire hulp op gelijk niveau te 
brengen;

Or. en

Amendement 5
Sabine Lösing

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst met bijzondere bezorgdheid op de
drastische verlagingen van de 
betalingskredieten voor het instrument dat 
bijdraagt aan stabiliteit en vrede, waarvoor
in het lopende jaar al een tekort aan 
betalingskredieten bestaat dat door de 
nieuwe verlagingen alleen maar kan 
oplopen;

5. wijst op de verlagingen van de 
betalingskredieten voor het instrument dat 
bijdraagt aan stabiliteit en vrede waarmee 
uitgaven in verband met het GVDB 
worden gefinancierd, zoals militaire of 
civiel-militaire (opleidings)missies; steunt 
derhalve de drastische verlaging of zelfs 
de stopzetting van uitgaven in verband 
met het GVDB binnen of buiten het kader 
van het instrument dat bijdraagt aan 
stabiliteit en vrede; onderstreept hoe 
belangrijk het is de vastleggingen voor de 
belangrijkste financiële instrumenten 
voor buitenlands beleid van de EU te 
handhaven, zoals de humanitaire en 
ontwikkelingshulp;

Or. en

Amendement 6
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst met bijzondere bezorgdheid op de 
drastische verlagingen van de 
betalingskredieten voor het instrument dat 
bijdraagt aan stabiliteit en vrede, waarvoor

5. wijst met bijzondere bezorgdheid op de 
drastische verlagingen van de 
betalingskredieten voor het instrument dat 
bijdraagt aan stabiliteit en vrede, waarvoor 
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in het lopende jaar al een tekort aan 
betalingskredieten bestaat dat door de 
nieuwe verlagingen alleen maar kan
oplopen;

een aanzienlijk tekort aan 
betalingskredieten bestaat dat reeds in het 
lopende jaar een beperking vormt voor de 
responscapaciteit van de EU bij urgente 
crises; wijst erop dat deze situatie door de 
nieuwe verlagingen alleen maar kan
verslechteren;

Or. en

Amendement 7
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst met bijzondere bezorgdheid op de 
drastische verlagingen van de 
betalingskredieten voor het instrument dat 
bijdraagt aan stabiliteit en vrede, waarvoor 
in het lopende jaar al een tekort aan 
betalingskredieten bestaat dat door de 
nieuwe verlagingen alleen maar kan 
oplopen;

5. wijst met bijzondere bezorgdheid op de 
drastische verlagingen van de 
betalingskredieten voor het instrument dat 
bijdraagt aan stabiliteit en vrede (ISP), 
waarvoor in het lopende jaar al een tekort 
aan betalingskredieten bestaat dat door de 
nieuwe verlagingen alleen maar kan 
oplopen; benadrukt dat het ISP een vitaal 
instrument is voor de activiteiten van de 
EU op het gebied van crisisbeheer en 
conflictoplossing, bijvoorbeeld in 
Oekraïne;

Or. en

Amendement 8
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verwerpt de door de Raad 
voorgestelde aanzienlijke bezuinigingen 
in rubriek 4, waardoor de reeds kritieke 
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situatie alleen maar zou verslechteren, 
met name met betrekking tot betalingen; 
verzet zich fel tegen elke mogelijke 
koppeling tussen de onderhandelingen 
over de begroting 2015 en die over het 
ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3;

Or. en

Amendement 9
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt hoe belangrijk het is om 
de dienst Instrumenten voor het 
buitenlands beleid van de Commissie 
voldoende middelen te verschaffen voor 
de tenuitvoerlegging van het instrument 
dat bijdraagt aan stabiliteit en vrede, 
GBVB-operaties, het 
partnerschapsinstrument en de 
verkiezingswaarnemingsmissies in het 
kader van het Europees instrument voor 
democratie en mensenrechten.

Or. en

Amendement 10
Sabine Lösing

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat het van belang is de 
EDEO voldoende middelen toe te kennen 
voor de opening van een EU-delegatie in 
Iran, overeenkomstig de resolutie van het 
Europees Parlement van 3 april 2013 over 

Schrappen
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de EU-strategie ten aanzien van Iran.

Or. en

Amendement 11
Cristian Dan Preda
namens de PPE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat het van belang is de 
EDEO voldoende middelen toe te kennen 
voor de opening van een EU-delegatie in 
Iran, overeenkomstig de resolutie van het 
Europees Parlement van 3 april 2013 over 
de EU-strategie ten aanzien van Iran.

6. benadrukt dat het van belang is de 
EDEO voldoende middelen toe te kennen 
voor de voorbereiding van een mogelijke
opening van een EU-delegatie in Iran
indien de onderhandelingen met succes 
en overeenkomstig de resolutie van het 
Europees Parlement van 3 april 2013 over 
de EU-strategie ten aanzien van Iran
worden afgerond.

Or. en

Amendement 12
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. neemt kennis van het recente 
speciale verslag van de Europese 
Rekenkamer over de totstandbrenging van 
de EDEO van 30 juni 2014 en de hierin 
opgenomen aanbevelingen ter verhoging 
van de toegevoegde waarde en de 
doelmatigheid van de EDEO, zoals 
samenwerking met de Commissie om de 
gevolgen te beperken van de rigiditeit van 
haar financiële regels en haar 
ambtenarenstatuut voor de doelmatigheid 
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van de EU-delegaties, opdat meer 
middelen kunnen worden besteed aan 
politieke taken.

Or. en

Amendement 13
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst opnieuw op het belang van de 
overheveling van de begrotingslijn voor 
speciale EU-vertegenwoordigers 
(SVEU's) naar de EDEO-begroting 
teneinde een nauwere integratie van de 
SVEU's in de EDEO te ondersteunen, 
overeenkomstig het voorstel van de 
VV/HV in de EDEO-evaluatie, de 
aanbeveling van het Parlement van 
13 juni 2013 en speciaal verslag nr. 
11/2014 van de Europese Rekenkamer;

Or. en

Amendement 14
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is ingenomen met de voortdurende 
inspanningen van de EDEO om haar IT-
systemen bij te werken en haar 
capaciteiten op het gebied van 
informatiebeveiliging te versterken; blijft 
bezorgd over het onevenredige aantal 
leidinggevende functies bij de dienst.
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Or. en

Amendement 15
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. dringt er bij de Commissie op 
aan om, naar het voorbeeld van de 
EDEO, jaarlijks bijgewerkte gegevens te 
verstrekken over het aantal 
personeelsleden van de Commissie in 
delegaties, zowel interne als externe, 
uitgesplitst naar land en directoraat-
generaal en onder vermelding van het 
begrotingsonderdeel waaruit zij worden 
gefinancierd, teneinde de 
begrotingsautoriteiten in staat te stellen de 
wereldwijde activiteiten van de Commissie 
beter te beoordelen;

Or. en


