
RE\1226348NL.docx PE689.047v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Zittingsdocument

B9-0172/2021

8.3.2021

ONTWERPRESOLUTIE
ingediend overeenkomstig artikel 143 van het Reglement

over de teruggave van middelen die aan Turkije zijn toegewezen in het kader 
van het instrument voor pretoetredingssteun, nu het pretoetredingsproces is 
stopgezet, en het schrappen van dit programma voor Turkije in het meerjarig 
financieel kader (MFK)

Hélène Laporte, Mazaly Aguilar, Mathilde Androuët, Jordan Bardella, 
Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Carlo Fidanza, Emmanouil 
Fragkos, Roman Haider, Herve Juvin, Gilles Lebreton, Georg Mayer, 
Margarita de la Pisa Carrión, Jérôme Rivière, Hermann Tertsch, Tom 
Vandendriessche



PE689.047v01-00 2/2 RE\1226348NL.docx

NL

B9-0172/2021

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de teruggave van middelen die aan 
Turkije zijn toegewezen in het kader van het instrument voor pretoetredingssteun, nu 
het pretoetredingsproces is stopgezet, en het schrappen van dit programma voor Turkije 
in het meerjarig financieel kader (MFK)

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad van 17 juli 2006,

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat in Verordening (EG) nr. 1085/2006 is bepaald dat de steun wordt 
opgeschort in geval van niet-eerbiediging van de beginselen van de democratie;

B. overwegende dat in Speciaal verslag nr. 7/2018 van de Europese Rekenkamer wordt 
geconcludeerd dat met de middelen amper kon worden voorzien in tal van fundamentele 
behoeften;

C. overwegende dat Turkije ongeveer 4,5 miljard EUR uit het instrument voor 
pretoetredingssteun heeft ontvangen voor de periode 2007-2013 en ongeveer 3,5 miljard 
EUR voor de periode 2014-2020;

D. overwegende dat de Raad van de Europese Unie in juni 2019 heeft verklaard dat de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije waren vastgelopen; overwegende dat 
sindsdien geen vooruitgang is geboekt;

E. overwegende dat Turkije hoogstwaarschijnlijk nooit lid zal worden van de Europese 
Unie;

1. vraagt de Commissie te verzoeken om de teruggave van middelen waar geen noodzaak 
voor was, aangezien het land niet tot de EU toetreedt;

2. vraagt de Commissie eveneens opdracht te geven tot de terugvordering van middelen 
waar onachtzaam mee is omgesprongen;

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Europese 
Raad en de Commissie.


