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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is ingenomen met het feit dat bij de herziening van het Financieel Reglement 
aandacht wordt besteed aan meer samenhang en vereenvoudiging van de financiële regels en 
meer flexibiliteit in begrotingsbeheer. Dit is uitermate belangrijk voor de doeltreffendheid van 
het extern optreden van de Unie.

De bepalingen over de "flexibiliteitsbuffer" in externe financieringsinstrumenten moeten 
echter worden verduidelijkt om te garanderen dat de mogelijkheid tot overdracht van niet-
toegewezen middelen het vermogen om op onvoorziene ontwikkelingen te reageren verhoogt 
zonder dat fondsen kunnen worden afgeleid van de specifieke doelstellingen van elk 
instrument.

De rapporteur is voorts van mening dat parlementair toezicht op en transparantie van de 
trustfondsen van de Unie moeten worden verscherpt, vooral voor acties die geen verband 
houden met noodsituaties en onder meer door systematische vertegenwoordiging van het 
Parlement in hun bestuursorganen.

De bepalingen betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten op het gebied van extern 
optreden moeten eveneens worden gewijzigd zodat meer rekening wordt gehouden met 
bepaalde specifieke kenmerken van acties in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands 
en veiligheidsbeleid.

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
en de Commissie begrotingscontrole onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Maximaal 10 % van de middelen 
van het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA II), het Europees 
nabuurschapsinstrument en het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking mag aan het 
begin van het begrotingsjaar niet-
toegewezen blijven, zodat met extra 
financiering, bovenop de reeds 
geprogrammeerde bedragen, op ernstige 
onvoorziene behoeften, nieuwe 
crisissituaties of belangrijke politieke 
verschuivingen in derde landen kan 

(4) De mogelijkheid om resterende 
niet-toegewezen middelen van het 
instrument voor pretoetredingssteun (IPA 
II), het Europees nabuurschapsinstrument 
en het financieringsinstrument voor
ontwikkelingssamenwerking over te 
dragen moet worden ingevoerd, binnen
het maximum van 10 % van de 
oorspronkelijke kredieten voor elk 
instrument, om het vermogen om op 
ernstige onvoorziene behoeften, nieuwe 
crisissituaties of belangrijke politieke 
verschuivingen in de landen waarvoor deze 
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worden gereageerd. Deze niet-toegewezen 
middelen moeten, indien zij in de loop van 
het jaar niet zijn vastgelegd, bij besluit van 
de Commissie worden overgedragen.

instrumenten van belang zijn, te reageren, 
te verhogen en de druk om tegen het eind 
van het jaar niet-toegewezen middelen 
vast te leggen, te vermijden. Deze niet-
toegewezen middelen moeten, indien zij in 
de loop van het jaar niet zijn vastgelegd, bij 
besluit van de Commissie worden 
overgedragen, waarbij ervoor moet 
worden gezorgd dat zij worden gebruikt in 
overeenstemming met de specifieke 
doelstellingen van het oorspronkelijk 
instrument en worden beheerd volgens de 
regels en door de organen in verband met 
dat instrument.

Motivering

De overweging moet in overeenstemming zijn met artikel 12, lid 2, onder e), dat alleen 
betrekking heeft op regels over overdrachten. Er moet worden gegarandeerd dat niet-
toegewezen middelen niet kunnen worden afgeleid van de specifieke doelstellingen van het 
instrument in kwestie.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Overeenkomstig het in artikel 15 
VWEU vastgelegde transparantiebeginsel, 
dat vereist dat de instellingen zo open 
mogelijk werken, moeten de burgers 
inzake de uitvoering van de begroting 
kunnen weten waar en voor welk doel 
middelen van de Unie worden besteed. 
Dergelijke informatie stimuleert het 
democratisch debat, draagt bij aan de 
deelname van de burgers aan het 
besluitvormingsproces van de Unie en
versterkt institutionele controle en 
institutioneel toezicht op de uitgaven van 
de Unie. Deze doelstellingen moeten 
worden verwezenlijkt door relevante 
informatie over alle ontvangers van 
middelen van de Unie bekend te maken, bij 
voorkeur via moderne 
communicatiemiddelen, waarbij rekening 

(14) Overeenkomstig het in artikel 15 
VWEU vastgelegde transparantiebeginsel, 
dat vereist dat de instellingen zo open 
mogelijk werken, moeten de burgers 
inzake de uitvoering van de begroting 
kunnen weten waar en voor welk doel 
middelen van de Unie worden besteed. 
Dergelijke informatie stimuleert het 
democratisch debat, draagt bij aan de 
deelname van de burgers aan het 
besluitvormingsproces van de Unie,
versterkt institutionele controle en 
institutioneel toezicht op de uitgaven van 
de Unie en draagt sterk bij tot een 
vergroting van haar geloofwaardigheid. 
Deze doelstellingen moeten worden 
verwezenlijkt door relevante informatie 
over alle ontvangers van middelen van de 
Unie bekend te maken, bij voorkeur via 



AD\1121134NL.docx 5/15 PE597.548v03-00

NL

wordt gehouden met de legitieme belangen 
van alle ontvangers wat betreft 
vertrouwelijkheid en veiligheid en, 
wanneer het natuurlijke personen betreft, 
hun recht op privacy en de bescherming 
van hun persoonsgegevens. Daarom 
moeten de instellingen wat betreft de 
bekendmaking van informatie een 
selectieve aanpak hanteren die in 
overeenstemming is met het 
evenredigheidsbeginsel. Bekend te maken 
besluiten moeten gebaseerd zijn op 
relevante criteria teneinde zinnige 
informatie te verstrekken.

moderne communicatiemiddelen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de legitieme 
belangen van alle ontvangers wat betreft 
vertrouwelijkheid en veiligheid en, 
wanneer het natuurlijke personen betreft, 
hun recht op privacy en de bescherming 
van hun persoonsgegevens. Daarom 
moeten de instellingen wat betreft de 
bekendmaking van informatie een 
selectieve aanpak hanteren die in 
overeenstemming is met het 
evenredigheidsbeginsel. Bekend te maken 
besluiten moeten gebaseerd zijn op 
relevante criteria teneinde zinnige 
informatie te verstrekken.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De naam en de vestigingsplaats van 
de ontvanger, en het bedrag en de 
bestemming ervan hoeven niet te worden 
bekendgemaakt als daardoor afbreuk zou 
worden gedaan aan de bij het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
beschermde integriteit van de ontvanger of 
zijn commerciële belangen zouden worden 
geschaad.

(22) De naam en de vestigingsplaats van 
de ontvanger, en het bedrag en de 
bestemming ervan hoeven niet te worden 
bekendgemaakt als daardoor afbreuk zou 
worden gedaan aan de met name bij het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie beschermde integriteit van 
de ontvanger of zijn commerciële belangen 
zouden worden geschaad.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Omwille van de rechtszekerheid
moeten de regels met betrekking tot de 
termijnen voor de verzending van 
debetnota's worden bepaald.

(47) Om rechtszekerheid en 
transparantie te waarborgen moeten de 
regels met betrekking tot de termijnen voor 
de verzending van debetnota's worden 
bepaald.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(105) Er moet onderscheid worden 
gemaakt tussen verschillende situaties die 
doorgaans als "belangenconflict" worden 
aangeduid, en deze moeten verschillend 
behandeld worden. Het begrip 
"belangenconflict" mag uitsluitend worden 
gebruikt voor gevallen waarbij een entiteit 
of persoon met bevoegdheden voor de 
uitvoering van de begroting, of van audit-
of controlewerkzaamheden, of een 
ambtenaar of een personeelslid van een 
instelling van de Unie zich in een 
dergelijke situatie bevindt. Wanneer een 
ondernemer poogt een procedure 
onrechtmatig te beïnvloeden of 
vertrouwelijke informatie te verkrijgen, 
moet dit worden behandeld als "ernstige 
beroepsfout". Bovendien kunnen 
ondernemers zich in een situatie bevinden 
waarin zij wegens een conflicterend belang 
op beroepsvlak niet voor de uitvoering van 
een overeenkomst gekozen mogen worden. 
Zo mag een bedrijf geen project evalueren 
waaraan het zelf heeft deelgenomen en 
mag een controleur niet in de positie 
verkeren dat hij rekeningen controleert die 
hij eerder zelf heeft gecertificeerd.

(105) Er moet onderscheid worden 
gemaakt tussen verschillende situaties die 
doorgaans als "belangenconflict" worden 
aangeduid, en deze moeten verschillend 
behandeld worden. Het begrip 
"belangenconflict" mag uitsluitend worden 
gebruikt voor gevallen waarbij een entiteit 
of persoon met bevoegdheden voor de 
uitvoering van de begroting, of van audit-
of controlewerkzaamheden, of een 
ambtenaar of een personeelslid van een 
instelling van de Unie zich in een 
dergelijke situatie bevindt. Wanneer een 
ondernemer poogt een procedure 
onrechtmatig te beïnvloeden of 
vertrouwelijke informatie te verkrijgen, 
moet dit worden behandeld als "ernstige 
beroepsfout", met als gevolg dat de 
betrokkene van deelname aan de 
procedure kan worden uitgesloten. 
Bovendien kunnen ondernemers zich in 
een situatie bevinden waarin zij wegens 
een conflicterend belang op beroepsvlak 
niet voor de uitvoering van een 
overeenkomst gekozen mogen worden. Zo 
mag een bedrijf geen project evalueren 
waaraan het zelf heeft deelgenomen en 
mag een controleur niet in de positie 
verkeren dat hij rekeningen controleert die 
hij eerder zelf heeft gecertificeerd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de kredieten die nog niet zijn 
toegewezen aan het begin van het 
begrotingsjaar met betrekking tot de 

(e) de kredieten met betrekking tot de 
middelen als bedoeld in Verordening (EU) 
nr. 231/2014 van het Europees Parlement 
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middelen als bedoeld in Verordening (EU) 
nr. 231/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 maart 2014 tot 
invoering van een instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA II), Verordening 
(EU) nr. 232/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 maart 2014 
tot vaststelling van een Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) en 
Verordening (EU) nr. 233/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2014 tot vaststelling van een 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking voor de 
periode 2014-2020 (DCI), binnen het 
maximum van 10 % van de 
oorspronkelijke kredieten voor elk 
instrument.

en de Raad van 11 maart 2014 tot 
invoering van een instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA II), Verordening 
(EU) nr. 232/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 maart 2014 
tot vaststelling van een Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) en 
Verordening (EU) nr. 233/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2014 tot vaststelling van een 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking voor de 
periode 2014-2020 (DCI) die niet-
toegewezen zijn gebleven om flexibeler op 
onvoorziene behoeften te kunnen 
reageren en die tijdens het begrotingsjaar 
niet zijn vastgelegd, binnen het maximum 
van 10 % van de oorspronkelijke kredieten 
voor elk instrument. Deze kredieten 
worden gebruikt in overeenstemming met 
de specifieke doelstellingen van het 
oorspronkelijk instrument en worden 
beheerd volgens de regels en door de 
organen in verband met dat instrument.

Motivering

Er moet worden gegarandeerd dat niet-toegewezen middelen niet kunnen worden afgeleid van 
de specifieke doelstellingen van het instrument in kwestie.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien de Commissie gebruik 
maakt van Unietrustfondsen voegt zij bij 
de ontwerpbegroting een werkdocument 
over de door Unietrustfondsen 
ondersteunde activiteiten, hun uitvoering 
en prestaties.

6. Indien de Commissie gebruik 
maakt van Unietrustfondsen voegt zij bij 
de ontwerpbegroting een gedetailleerd 
werkdocument over de door 
Unietrustfondsen ondersteunde activiteiten, 
hun uitvoering, prestaties en 
beheerskosten.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan evenwel haar 
bevoegdheden tot uitvoering van de 
begroting met betrekking tot de 
beleidskredieten van haar eigen afdeling 
delegeren aan de hoofden van de delegaties 
van de Unie en, om tijdens hun 
afwezigheid de continuïteit van de 
werkzaamheden te waarborgen, aan de 
adjunct-hoofden van die delegaties.
Wanneer de hoofden van de delegaties
van de Unie, en in hun afwezigheid de 
adjunct-hoofden, als gesubdelegeerd 
ordonnateur van de Commissie optreden, 
passen zij de regels van de Commissie voor 
de uitvoering van de begroting toe en 
worden zij onderworpen aan dezelfde 
taken, verplichtingen en aansprakelijkheid 
als elke andere gesubdelegeerd 
ordonnateur van de Commissie.

De Commissie kan evenwel haar 
bevoegdheden tot uitvoering van de 
begroting met betrekking tot de 
beleidskredieten van haar eigen afdeling 
delegeren aan de hoofden van de delegaties 
van de Unie en, beperkt tot de 
beleidskredieten voor voorbereidende 
maatregelen in het kader van Titel V van 
het VEU onder artikel 56, lid 2, onder c), 
van deze verordening aan de commandant 
van de civiele operatie en, om tijdens hun 
afwezigheden de continuïteit van de 
werkzaamheden te waarborgen, aan hun 
adjuncten. Wanneer de hoofden van de
delegaties van de Unie en de commandant
van de civiele operatie en in hun 
afwezigheden hun adjuncten als 
gesubdelegeerd ordonnateur van de 
Commissie optreden, passen zij de regels 
van de Commissie voor de uitvoering van 
de begroting toe en worden zij 
onderworpen aan dezelfde taken, 
verplichtingen en aansprakelijkheid als 
elke andere gesubdelegeerd ordonnateur 
van de Commissie.

Motivering

Door subdelegatie aan de commandant van de civiele operatie, zoals de bestaande 
subdelegatie aan de adjunct-hoofden van de delegaties en strikt beperkt tot de voorbereidende 
maatregelen in het kader van het GBVB, kunnen de procedures voor civiele 
crisisbeheersingsmissies worden gestroomlijnd en wordt een snellere respons op crises 
mogelijk.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea 
neemt de hoge vertegenwoordiger de 
nodige maatregelen om de samenwerking 
tussen de delegaties van de Unie en de 
diensten van de Commissie te bevorderen.

Voor de toepassing van de eerste alinea 
neemt de hoge vertegenwoordiger de 
nodige maatregelen om de samenwerking 
tussen de delegaties van de Unie en de 
commandant van de civiele operatie 
enerzijds en de diensten van de Commissie
anderzijds te bevorderen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 227 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor noodsituaties, operaties na 
een noodsituatie of thematische acties kan 
de Commissie, na het Europees Parlement 
en de Raad daarvan in kennis te hebben 
gesteld, trustfondsen oprichten in het kader 
van een met andere donoren gesloten 
overeenkomst. De doelstellingen van het 
trustfonds worden in elke oprichtingsakte 
vastgesteld. Het besluit van de Commissie 
tot oprichting van het trustfonds omvat een 
beschrijving van de doelstellingen van het 
trustfonds, de redenen voor de oprichting 
daarvan overeenkomstig lid 3, een 
indicatieve duur en de voorlopige 
overeenkomsten met andere donoren.

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 261 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter oprichting 
van trustfondsen voor noodsituaties, 
operaties na een noodsituatie of 
thematische acties. Indien dit, in geval van 
noodmaatregelen, om dwingende redenen 
van urgentie vereist is, is de in artikel 261 
bis neergelegde procedure van toepassing 
op overeenkomstig dit artikel vastgestelde 
gedelegeerde handelingen. Deze
trustfondsen worden opgericht in het kader 
van een met andere donoren gesloten 
overeenkomst. De doelstellingen van het 
trustfonds worden in elke oprichtingsakte 
vastgesteld. Het besluit van de Commissie 
tot oprichting van het trustfonds omvat een 
beschrijving van de doelstellingen van het 
trustfonds, de redenen voor de oprichting 
daarvan overeenkomstig lid 3, een 
indicatieve duur en de voorlopige 
overeenkomsten met andere donoren.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 227 – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) er is toegevoegde waarde voor de 
interventie van de Unie: trustfondsen 
worden alleen opgericht en uitgevoerd op 
het niveau van de Unie indien de beoogde 
doelstellingen, met name vanwege de 
omvang of de mogelijke gevolgen, beter op 
het niveau van de Unie dan op nationaal 
niveau kunnen worden bereikt;

(a) er is toegevoegde waarde voor de 
interventie van de Unie: trustfondsen 
worden alleen opgericht en uitgevoerd op 
het niveau van de Unie indien de beoogde 
doelstellingen, met name vanwege de 
omvang of de mogelijke gevolgen, beter op 
het niveau van de Unie dan op nationaal 
niveau kunnen worden bereikt en niet in 
dezelfde mate kunnen worden bereikt 
door een ander bestaand 
financieringsinstrument;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 227 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij elk trustfonds van de Unie 
wordt een door de Commissie voorgezeten 
bestuursorgaan opgericht om de donoren 
en de niet-bijdragende lidstaten, als 
waarnemers, te vertegenwoordigen en te 
beslissen hoe de middelen worden 
gebruikt. De regels voor de samenstelling 
van de raad van bestuur en zijn reglement 
van orde worden vastgesteld in het besluit 
tot oprichting van het trustfonds dat door 
de Commissie wordt goedgekeurd en door 
de donoren wordt onderschreven. De regels 
omvatten het vereiste dat voor de 
uiteindelijke beslissing over het gebruik 
van de middelen van het fonds de 
goedkeurende stem van de Commissie 
vereist is.

4. Bij elk trustfonds van de Unie 
wordt een door de Commissie voorgezeten 
bestuursorgaan opgericht om de donoren 
en de niet-bijdragende lidstaten alsook het 
Europees Parlement, als waarnemers, te 
vertegenwoordigen en te beslissen hoe de 
middelen worden gebruikt. De regels voor 
de samenstelling van de raad van bestuur 
en zijn reglement van orde worden 
vastgesteld in het besluit tot oprichting van 
het trustfonds dat door de Commissie 
wordt goedgekeurd en door de donoren 
wordt onderschreven. De regels omvatten 
het vereiste dat voor de uiteindelijke 
beslissing over het gebruik van de 
middelen van het fonds de goedkeurende 
stem van de Commissie vereist is.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 228 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De trustfondsen van de Unie 
worden uitgevoerd met inachtneming van 
de beginselen van goed financieel beheer, 
transparantie, evenredigheid, non-
discriminatie en gelijke behandeling, en 
met inachtneming van de in de 
oprichtingsakte vastgestelde specifieke 
doelstellingen.

1. De trustfondsen van de Unie 
worden uitgevoerd met inachtneming van 
de beginselen van goed financieel beheer, 
transparantie, evenredigheid, non-
discriminatie en gelijke behandeling, in 
volledige eerbiediging van de 
begrotingscontrole en het 
controlemechanisme van het Europees 
Parlement en met inachtneming van de in 
de oprichtingsakte vastgestelde specifieke 
doelstellingen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 228 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke bijdrage van de Unie wordt 
gebruikt in overeenstemming met de 
doelstellingen in de basishandeling op 
grond waarvan de bijdrage van de Unie 
aan het trustfonds van de Unie wordt 
verstrekt.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 228 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie publiceert een 
gedetailleerd verslag over de activiteiten 
die door trustfondsen van de Unie worden 
gesteund, over de uitvoering en de 
prestaties ervan, in de vorm van een bij de 
ontwerpbegroting gevoegd werkdocument, 
in overeenstemming met artikel 39, lid 6.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 229 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het derde land de fundamentele 
beginselen van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens eerbiedigt;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 229 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het derde land heeft voorzien in 
wetgeving ter bestrijding van corruptie.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 261 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 261 bis

Spoedprocedure

1. Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
onverwijld in werking en is van 
toepassing zolang geen bezwaar wordt 
gemaakt overeenkomstig lid 2. In de 
kennisgeving van de gedelegeerde 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad wordt vermeld om welke redenen 
gebruik wordt gemaakt van de 
spoedprocedure.

2. Het Europees Parlement of de 
Raad kan overeenkomstig de in artikel 
261, lid 6, bedoelde procedure bezwaar 
maken tegen een gedelegeerde handeling. 
In dat geval trekt de Commissie de 
handeling onverwijld in na de 
kennisgeving van het besluit waarbij het 
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Europees Parlement of de Raad bezwaar 
maakt.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – hoofdstuk 3 – punt 39.1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) wanneer het besluit tot vaststelling 
van een civiele crisisbeheersingsmissie in 
het kader van het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid in deze 
mogelijkheid voorziet om redenen van 
operationele urgentie.

Motivering

Er moet gebruik kunnen worden gemaakt van de onderhandelingsprocedure voor civiele 
crisisbeheersing wanneer de urgentie van de situatie dit vereist. Dit moet op een ad-hocbasis 
worden bepaald in het besluit tot vaststelling van de civiele crisisbeheersingsmissie.
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