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SUGGESTIES

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

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;

2. wijst met bijzondere bezorgdheid op de besparingen op het Europees 
nabuurschapsinstrument, die volgen op de in vergelijkbare mate ingrijpende besparingen 
van vorig jaar; benadrukt, hoewel zij evenwel erkent dat dit in overeenstemming is met de 
meerjarige programmering van het ENI, dat het gezien de huidige situatie in zowel het 
oostelijke als het zuidelijke nabuurschap geen optie is om de rol van de EU af te zwakken, 
en dringt er met klem op aan het aan beide regio's toegekende bedrag van de middelen te 
verhogen;

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;

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;

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;

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.


