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11.4.2018 A8-0112/1 

Amendement  1 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse 

herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 

2017/2280(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 88 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

88. benadrukt dat dit instrument de 

Unie voortaan in staat stelt 

scholingsmaatregelen voor en de 

verstrekking van niet-dodelijke uitrusting 

(zoals IT-systemen, ziekenhuizen, enz.) 

aan legers van derde landen te 

financieren teneinde in urgente behoeften 

op de korte en middellange termijn te 

voorzien; 

88. is van mening dat de follow-

upverordening voor het IcSP niet de 

component militaire capaciteitsopbouw 

voor partnerlanden (CBSD) zou mogen 

omvatten, daar dit het enige EU-

instrument voor niet-militaire 

conflictpreventie politiek gezien zou 

ondergraven; herinnert er tevens aan dat 

de CBSD-financiering in het kader van 

het huidige IcSP niet aansluit bij 

artikel 209 VWEU, de desbetreffende 

jurisprudentie van het Hof van Justitie of 

de bij artikel 41, lid 2, VEU, opgelegde 

grenzen aan militaire uitgaven; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/2 

Amendement  2 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Report A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse 

herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 

2017/2280(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 88 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  88 bis. verzoekt de Commissie en de 

EDEO vast te houden aan één enkel 

specifiek instrument voor niet-militaire 

conflictpreventie en snelle niet-militaire 

crisisrespons door het IcSP als apart 

instrument te behouden in de architectuur 

na 2020; onderstreept dat het behoud van 

het IcSP essentieel is voor de 

geloofwaardigheid van de Unie, met name 

wat betreft haar gehechtheid aan vrede en 

veiligheid; verzoekt de Commissie en de 

EDEO met klem om rekening te houden 

met de groeiende vraag naar niet-militaire 

conflictpreventie in de nabuurschap van 

de EU door de middelen die voor dat 

optreden beschikbaar zijn te 

verdrievoudigen, met name via 

financiering van initiatieven op het gebied 

van bemiddeling, dialoog en verzoening; 

benadrukt dat een dergelijke verhoging 

van de middelen niet ten koste mag gaan 

van niet-militaire conflictpreventie en 

vredesopbouw in andere regio's; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/3 

Amendement  3 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse 

herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 

2017/2280(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 121 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

121. waardeert het engagement van de 

Commissie op het gebied van onder meer 

mensenrechten, democratie en steun voor 

het maatschappelijk middenveld, alsook de 

diverse doelstellingen, streefdoelen en de 

specifieke politieke en strategische waarde 

van de huidige instrumenten; onderstreept 

dat een hervorming niet ten koste mag gaan 

van de beleidsdoelstellingen van elk 

instrument; is zich bewust van het 

specifieke karakter van de doelstellingen 

en de uitvoering van het ENI, het IPS II en 

het EIDHR, en is derhalve van mening dat 

deze instrumenten uit politieke en 

strategische overwegingen onafhankelijk 

moeten blijven; 

121. waardeert het engagement van de 

Commissie op het gebied van onder meer 

mensenrechten, democratie en steun voor 

het maatschappelijk middenveld, alsook de 

diverse doelstellingen, streefdoelen en de 

specifieke politieke en strategische waarde 

van de huidige instrumenten; onderstreept 

dat een hervorming niet ten koste mag gaan 

van de beleidsdoelstellingen van elk 

instrument; is zich bewust van het 

specifieke karakter van de doelstellingen 

en de uitvoering van het ENI, het IPS II, 

het IcSP en het EIDHR, en is derhalve van 

mening dat deze instrumenten uit politieke 

en strategische overwegingen 

onafhankelijk moeten blijven; 

Or. en 

 

 


