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SUGGESTIES

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

1. merkt met bezorgdheid op dat de vastleggingskredieten voor rubriek 4 (Europa als 
wereldspeler) met ruim 1 miljard EUR zijn gedaald, hetgeen inhoudt dat de begroting 
voor extern optreden lager zal zijn dan in de drie voorgaande jaren; is van oordeel dat 
de EU in de huidige internationale context niet minder maar juist meer 
verantwoordelijkheid moet nemen en dat zij daartoe van de nodige financiële middelen 
moet worden voorzien; dringt erop aan dat de marge in rubriek 4 van ruim 
200 miljoen EUR wordt toegewezen;

2. is van oordeel dat de financiering voor de landen van de Westelijke Balkan verder moet 
worden verhoogd in het kader van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II); 
keurt in dit verband de voorgestelde verlaging van de financiering ter ondersteuning van 
politieke hervormingen en afstemming op het acquis in de Westelijke Balkan af en 
verzoekt in plaats daarvan om een aanzienlijke verhoging; 

3. merkt op dat de toewijzingen voor Turkije nog altijd verlaagd zijn en is van oordeel dat 
dit gerechtvaardigd is met het oog op de ernstige en aanhoudende tekortkomingen in het 
land op het gebied van democratie, de rechtsstaat en de grondrechten; is ingenomen met 
de toegenomen aandacht voor steun voor het maatschappelijk middenveld en de huidige 
overgang naar direct beheer en spoort de Commissie aan deze herbalancering verder te 
bespoedigen;

4. pleit ervoor dat de voorgestelde bezuinigingen voor de zuidelijke buurlanden in het 
kader van het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) ongedaan worden gemaakt; 
herhaalt dat bijdragen van het ENI aan de toezegging voor Syrië en het EU-trustfonds 
voor Afrika niet ten koste mogen gaan van de kernprioriteiten van het ENI en dringt 
erop aan dat deze aanvullende toezeggingen volledig met verhogingen worden 
gecompenseerd;

5. wijst nogmaals op haar standpunt dat financiering uit de Uniebegroting van de 
administratieve en operationele uitgaven van het Europees Defensieagentschap en van 
permanente gestructureerde samenwerking de enige mogelijkheid is waarin de 
Verdragen voorzien.


