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BEKNOPTE MOTIVERING

De afgelopen jaren heeft de EU voor een toenemend aantal uitdagingen op het gebied van 
migratie, mobiliteit en veiligheid gestaan. Om deze kwesties te kunnen aanpakken heeft de 
Commissie in mei 2018 een voorstel gedaan tot substantiële verhoging van de middelen die 
gedurende de periode 2021-2027 aan migratie en grensbeheer worden toegewezen.

Het voorstel voor een verordening tot vaststelling van het instrument voor financiële steun 
voor grensbeheer en visa maakt deel uit van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer en heeft 
geheel en al betrekking op acties in verband met personencontroles in het kader van 
grenstoezicht.

In grote lijnen steunt de rapporteur het voorstel voor een verordening, dat het financiële kader 
biedt voor sterk en efficiënt grensbeheer, waarbij het vrije verkeer van personen wordt 
gewaarborgd. De rapporteur is met name ingenomen met de stijging van de financiële 
middelen die aan dit fonds worden toegewezen, de grotere flexibiliteit die zal helpen om de 
veranderende uitdagingen doeltreffender aan te pakken, de concentratie op de kwaliteit van de 
investeringen, alsook het betere kader voor toezicht en evaluatie. 

Hij is dan ook van mening dat het instrument, met name in zijn externe dimensie, adequaat is 
en beantwoordt aan de prioriteiten van de EU. Er moet echter speciale aandacht worden 
besteed aan het verzekeren van samenhang en synergie tussen dit instrument en alle andere 
financieringsinstrumenten op het gebied van migratie en grensbeheer, zowel externe 
financieringsinstrumenten van de EU als andere EU-instrumenten en fondsen met een externe 
dimensie, zoals het Fonds voor asiel en migratie.

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
77, lid 2, en artikel 79, lid 2, onder d),

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
77, lid 2, artikel 79, lid 2, onder d), en 
artikel 80,

Amendement 2
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Krachtens artikel 80 VWEU 
moeten aan dit beleid van de Unie en de 
uitvoering ervan de beginselen ten 
grondslag liggen van solidariteit en billijke 
verdeling van de verantwoordelijkheid 
tussen de lidstaten, ook op financieel vlak.

(2) Krachtens artikel 80 VWEU 
moeten aan dit beleid van de Unie en de 
uitvoering ervan de beginselen ten 
grondslag liggen van solidariteit en billijke 
verdeling van de verantwoordelijkheid 
tussen alle lidstaten van de Unie, ook op 
financieel vlak.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het instrument dient te worden 
uitgevoerd met volledige inachtneming van 
de rechten en beginselen die zijn verankerd 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie, alsook van de 
internationale verplichtingen van de Unie 
op het gebied van de grondrechten.

(15) Het instrument dient te worden 
uitgevoerd met volledige inachtneming van 
de rechten en beginselen die zijn verankerd 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie, alsook van de 
internationale verplichtingen van de Unie 
op het gebied van de grondrechten en het 
beginsel van non-refoulement. Bovendien 
moet de uitvoering ervan volledig in 
overeenstemming zijn met de beginselen 
van transparantie en traceerbaarheid.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om de complementariteit en de 
consistentie van maritieme activiteiten te 
versterken, dubbel werk te voorkomen en 
de budgettaire beperkingen op het gebied 
van maritiem beleid – dat kostbare 
activiteiten betreft – te verlichten, dient het 
instrument maritieme operaties met 
meerdere doeleinden te ondersteunen als de 

(33) Om de complementariteit en de 
consistentie van maritieme activiteiten te 
versterken, dubbel werk te voorkomen en 
de budgettaire beperkingen op het gebied 
van maritiem beleid – dat kostbare 
activiteiten betreft – te verlichten, dient het 
instrument maritieme operaties met 
meerdere doeleinden te ondersteunen als de 
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belangrijkste doelstelling grensbewaking 
is, maar tegelijkertijd andere doelstellingen 
zouden kunnen worden nagestreefd.

belangrijkste doelstelling grensbewaking 
is, maar tegelijkertijd andere doelstellingen 
zouden kunnen worden nagestreefd die 
samenhangen met de hoofddoelstellingen, 
zoals bestrijding van mensenhandel.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De in het kader van het instrument 
gesteunde maatregelen in of met 
betrekking tot derde landen dienen te 
worden genomen in synergie, samenhang 
en complementariteit met andere acties 
buiten de Unie die door de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
worden ondersteund. In het bijzonder dient 
bij de uitvoering van dergelijke acties te 
worden gestreefd naar volledige 
samenhang met de beginselen en de 
algemene doelstellingen van het externe 
optreden en het buitenlandse beleid van de 
Unie ten aanzien van het land of de regio in 
kwestie. Met betrekking tot de externe 
dimensie dient het instrument op gebieden 
die van belang zijn voor het migratiebeleid 
van de Unie en doelstellingen van de Unie 
voor interne veiligheid gerichte steun te 
verlenen ter versterking van de 
samenwerking met derde landen en van 
bepaalde belangrijke aspecten van hun 
grensbewaking en grensbeheer.

(34) De in het kader van het instrument 
gesteunde maatregelen in of met 
betrekking tot derde landen dienen te 
worden genomen in synergie, samenhang 
en complementariteit met andere acties 
buiten de Unie die door de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
worden ondersteund, alsook met andere 
financieringsinstrumenten van de Unie 
met een component externe dimensie, 
zoals het Fonds voor asiel en migratie. In 
het bijzonder dient bij de uitvoering van 
dergelijke acties te worden gestreefd naar 
volledige samenhang met de beginselen en 
de algemene doelstellingen van het externe 
optreden en het buitenlandse beleid van de 
Unie ten aanzien van het land of de regio in 
kwestie. Met betrekking tot de externe 
dimensie dient het instrument op gebieden 
die van belang zijn voor het migratiebeleid 
van de Unie en doelstellingen van de Unie 
voor interne veiligheid gerichte steun te 
verlenen ter versterking van de 
samenwerking met derde landen en van 
bepaalde belangrijke aspecten van hun 
grensbewaking en grensbeheer.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(37) Het instrument dient de behoefte 
aan meer flexibiliteit en vereenvoudiging te 
weerspiegelen, zonder daarbij de vereisten 
op het gebied van voorspelbaarheid uit het 
oog te verliezen, en dient, met het oog op 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van deze verordening, ervoor te zorgen dat 
de middelen eerlijk en transparant worden 
verdeeld.

(37) Het instrument dient de behoefte 
aan meer flexibiliteit en vereenvoudiging te 
weerspiegelen, zonder daarbij de vereisten 
op het gebied van voorspelbaarheid uit het 
oog te verliezen, en dient, met het oog op 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van deze verordening, ervoor te zorgen dat 
de middelen eerlijk en transparant worden 
verdeeld. Om aan de vereisten op het 
gebied van transparantie van het fonds te 
voldoen, moet de Commissie, in 
samenwerking met de lidstaten, 
informatie bekendmaken over de 
ontwikkeling van de jaarlijkse en 
meerjarige programma's van de 
thematische faciliteit. De lidstaten moeten 
worden verplicht tot het delen van alle tot 
hun beschikking staande informatie over 
de ontwikkeling van de programma's voor 
gedeeld beheer. Deze informatie moet 
door de Commissie worden 
gecentraliseerd en op één portaal worden 
bekendgemaakt.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Een deel van de beschikbare 
middelen van het instrument kan ook 
worden toegewezen aan programma’s van 
de lidstaten voor de uitvoering van 
specifieke acties, bovenop hun initiële 
toewijzing. Deze specifieke acties dienen 
te worden vastgesteld op het niveau van de 
Unie. Daarbij moet het gaan om acties die 
een gezamenlijke inspanning vergen of 
nodig zijn om te reageren op 
ontwikkelingen in de Unie waarvoor aan 
één of meer lidstaten extra financiering ter 
beschikking moet worden gesteld, zoals de 
aankoop in het kader van de nationale 
programma’s van lidstaten van technische 
uitrusting die het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap voor het uitvoeren 

(43) Een deel van de beschikbare 
middelen van het instrument kan ook 
worden toegewezen aan programma’s van 
de lidstaten voor de uitvoering van 
specifieke acties, bovenop hun initiële 
toewijzing. Deze specifieke acties dienen 
te worden vastgesteld op het niveau van de 
Unie. Daarbij moet het gaan om acties die 
een gezamenlijke inspanning van de 
lidstaten vergen of nodig zijn om te 
reageren op ontwikkelingen in de Unie 
waarvoor aan één of meer lidstaten extra 
financiering ter beschikking moet worden 
gesteld, zoals de aankoop in het kader van 
de nationale programma's van lidstaten van 
technische uitrusting die het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap voor het 
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van zijn operationele activiteiten nodig 
heeft, de modernisering van de 
behandeling van visumaanvragen, de 
ontwikkeling van nieuwe grootschalige IT-
systemen en de totstandbrenging van 
interoperabiliteit tussen die systemen. Deze 
specifieke acties zullen door de Commissie 
in haar werkprogramma's worden 
vastgesteld.

uitvoeren van zijn operationele activiteiten 
nodig heeft, de modernisering van de 
behandeling van visumaanvragen, de 
ontwikkeling van nieuwe grootschalige IT-
systemen en de totstandbrenging van 
interoperabiliteit tussen die systemen. Deze 
specifieke acties zullen door de Commissie 
in haar werkprogramma's worden 
vastgesteld.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit instrument heeft als onderdeel 
van het Fonds voor geïntegreerd 
grensbeheer als beleidsdoelstelling bij te 
dragen aan een hoog niveau van veiligheid 
in de Unie door te zorgen voor krachtig en 
doeltreffend Europees geïntegreerd 
grensbeheer en tegelijkertijd het vrije 
verkeer van personen te waarborgen, met 
volledige inachtneming van de 
verbintenissen van de Unie op het gebied 
van de grondrechten.

1. Dit instrument heeft als onderdeel 
van het Fonds voor geïntegreerd 
grensbeheer als beleidsdoelstelling bij te 
dragen aan een hoog niveau van veiligheid 
en beveiliging in de Unie door te zorgen 
voor krachtig en doeltreffend Europees 
geïntegreerd grensbeheer en tegelijkertijd 
het vrije verkeer van personen te 
waarborgen, met volledige inachtneming 
van de verbintenissen van de Unie op het 
gebied van de grondrechten.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het ondersteunen van de 
doeltreffende tenuitvoerlegging van het 
Europees geïntegreerd grensbeheer door de 
Europese grens- en kustwacht, als 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
en de nationale autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor grensbeheer, 
teneinde legale grensoverschrijdingen te 
vergemakkelijken, irreguliere immigratie 
en grensoverschrijdende criminaliteit te 

(a) het ondersteunen van de 
doeltreffende tenuitvoerlegging van het 
Europees geïntegreerd grensbeheer door de 
Europese grens- en kustwacht, als 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
en de nationale autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor grensbeheer, 
teneinde legale grensoverschrijdingen te 
vergemakkelijken, irreguliere immigratie 
en grensoverschrijdende criminaliteit te 
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voorkomen en op te sporen en 
migratiestromen doeltreffend te beheren;

voorkomen en op te sporen en 
migratiestromen doeltreffend te beheren, 
waarbij toegezien wordt op de 
eerbiediging van het recht op asiel en 
waarbij de beginselen van solidariteit en 
van eerlijke verdeling van de 
verantwoordelijkheid worden toegepast;

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In het kader van het instrument 
gefinancierde acties moeten worden 
uitgevoerd met volledige eerbiediging van 
de grondrechten en de menselijke 
waardigheid. In het bijzonder voldoen de 
acties aan de bepalingen van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, het recht van de Unie 
inzake gegevensbescherming, het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden 
(EVRM), het beginsel van eerlijke 
behandeling van onderdanen van derde 
landen, het recht op asiel en 
internationale bescherming, het beginsel 
van non-refoulement en de internationale 
verplichtingen van de Unie en de lidstaten 
die voortvloeien uit de internationale 
instrumenten die zij hebben ondertekend, 
zoals het Verdrag van Genève betreffende 
de status van vluchtelingen van 28 juli 
1951 zoals aangevuld met het Protocol 
van New York van 31 januari 1967.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Bij de uitvoering van in het kader 
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van het instrument gefinancierde acties 
die verband houden met de bewaking van 
de zeegrenzen, besteden de lidstaten 
bijzondere aandacht aan hun 
verplichtingen uit hoofde van het 
internationaal zeerecht om hulp te 
verlenen aan mensen in nood. In dat 
opzicht kunnen uit het instrument 
gefinancierde apparatuur en systemen 
worden ingezet bij opsporings- en 
reddingssituaties wanneer die zich 
voordoen tijdens een 
grensbewakingsoperatie op zee, zodat 
wordt bijgedragen aan het waarborgen 
van de bescherming en het redden van 
levens op zee.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie en de lidstaten 
zorgen ervoor dat de steun die krachtens 
deze verordening en door de lidstaten 
wordt verleend, consistent is met de 
betreffende activiteiten, beleidsmaatregelen 
en prioriteiten van de Unie en 
complementair is aan andere instrumenten 
van de Unie.

2. De Commissie, het Europees 
Parlement en de lidstaten zorgen ervoor 
dat de steun die krachtens deze 
verordening en door de lidstaten wordt 
verleend, consistent is met de betreffende 
activiteiten, beleidsmaatregelen en 
prioriteiten van de Unie en complementair 
is aan andere instrumenten van de Unie.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt het 
totaalbedrag vast dat voor de thematische 
faciliteit beschikbaar is in het kader van de 
jaarlijkse begrotingskredieten van de Unie.

5. De Commissie stelt na raadpleging 
van het Europees Parlement het 
totaalbedrag vast dat voor de thematische 
faciliteit beschikbaar is in het kader van de 
jaarlijkse begrotingskredieten van de Unie.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie stelt voor de 
thematische faciliteit financieringsbesluiten 
vast als bedoeld in artikel 110 van het 
Financieel Reglement, waarin de 
doelstellingen en de te ondersteunen acties 
worden vermeld, alsmede de bedragen 
voor elk van de onderdelen daarvan, als 
bedoeld in lid 1. In de 
financieringsbesluiten wordt in 
voorkomend geval het voor
blendingverrichtingen gereserveerde 
totaalbedrag opgenomen.

6. De Commissie stelt na raadpleging 
van het Europees Parlement voor de 
thematische faciliteit financieringsbesluiten 
vast als bedoeld in artikel 110 van het 
Financieel Reglement, waarin de 
doelstellingen en de te ondersteunen acties 
worden vermeld, alsmede de bedragen 
voor elk van de onderdelen daarvan, als 
bedoeld in lid 1. In de 
financieringsbesluiten wordt in 
voorkomend geval het voor 
blendingverrichtingen gereserveerde 
totaalbedrag opgenomen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Na de vaststelling van een 
financieringsbesluit als bedoeld in lid 3 kan 
de Commissie de in gedeeld beheer 
uitgevoerde programma’s 
dienovereenkomstig aanpassen.

7. Na de vaststelling van een 
financieringsbesluit als bedoeld in lid 3 kan 
de Commissie na raadpleging van het 
Europees Parlement de in gedeeld beheer 
uitgevoerde programma's 
dienovereenkomstig aanpassen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze afdeling betreft het in artikel 
7, lid 2, onder a), bedoelde deel van de 
financiële middelen en de aanvullende 
middelen die overeenkomstig het in artikel 
8 bedoelde besluit van de Commissie 

1. Deze afdeling betreft het in artikel 
7, lid 2, onder a), bedoelde deel van de 
financiële middelen en de aanvullende 
middelen die na raadpleging van het 
Europees Parlement overeenkomstig het 
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inzake de thematische faciliteit in gedeeld 
beheer moeten worden uitgevoerd.

in artikel 8 bedoelde besluit van de 
Commissie inzake de thematische faciliteit 
in gedeeld beheer moeten worden 
uitgevoerd.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zorgt ervoor dat het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
en zo nodig eu-LISA in een vroeg stadium 
bij de ontwikkeling van de programma’s 
van de lidstaten worden betrokken, voor 
zover deze agentschappen daartoe bevoegd 
zijn.

2. De Commissie en het Europees 
Parlement zorgen ervoor dat het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap en zo 
nodig eu-LISA in een vroeg stadium bij de 
ontwikkeling van de programma's van de 
lidstaten worden betrokken, voor zover 
deze agentschappen daartoe bevoegd zijn.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie raadpleegt het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
over de ontwerpprogramma’s met een 
specifieke nadruk op de activiteiten die 
begrepen zijn onder de operationele steun 
conform artikel 3, lid 2, onder a), teneinde 
voor consistentie en complementariteit 
tussen de activiteiten van het agentschap en 
die van de lidstaten op het gebied van 
grensbeheer te zorgen, alsook om dubbele 
financiering te voorkomen en 
kostenefficiëntie te realiseren.

3. (Niet van toepassing op de 
Nederlandse versie)

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap en zo 
nodig eu-LISA bij toezicht- en 
evaluatietaken als bedoeld in afdeling 5 
betrekken, met name om te waarborgen dat 
de met de steun van het instrument 
uitgevoerde acties in overeenstemming zijn 
met het relevante acquis van de Unie en de 
overeengekomen prioriteiten van de Unie.

4. De Commissie en het Europees 
Parlement kunnen het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap en zo nodig eu-LISA 
bij toezicht- en evaluatietaken als bedoeld 
in afdeling 5 betrekken, met name om te 
waarborgen dat de met de steun van het 
instrument uitgevoerde acties in 
overeenstemming zijn met het relevante 
acquis van de Unie en de overeengekomen 
prioriteiten van de Unie.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 12 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. Voor met steun van dit instrument 
aangekochte operationele uitrusting, 
waaronder vervoermiddelen en 
communicatiesystemen die nodig zijn voor 
doeltreffend en veilig grenstoezicht, geldt 
het volgende:

12. Voor met steun van dit instrument 
aangekochte operationele uitrusting, 
waaronder vervoermiddelen en 
communicatiesystemen die nodig zijn voor 
doeltreffend en veilig grenstoezicht en 
voor opsporings- en reddingsactiviteiten, 
geldt het volgende:

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De met steun van dit instrument 
verzorgde opleiding op het gebied van 
grensbeheer wordt gebaseerd op de 
relevante geharmoniseerde en 
hoogwaardige Europese onderwijsnormen 
en gemeenschappelijke opleidingsnormen 
voor grens- en kustbewaking.

13. De met steun van dit instrument 
verzorgde opleiding op het gebied van 
grensbeheer wordt gebaseerd op de 
relevante geharmoniseerde en 
hoogwaardige Europese onderwijsnormen 
en gemeenschappelijke opleidingsnormen 
voor grens- en kustbewaking en houdt in 
het bijzonder rekening met 
mensenrechtenkwesties en de 
internationale verdragen met betrekking 
tot deze kwesties.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In 2024 wijst de Commissie het 
aanvullende bedrag bedoeld in artikel 10, 
lid 1, onder b), toe aan de programma’s 
van de betrokken lidstaten overeenkomstig 
de criteria bedoeld in lid 1, onder c), en in 
bijlage I, de punten 2 tot en met 11. De 
toewijzing wordt gebaseerd op de meest 
recente statistische gegevens die 
beschikbaar zijn voor de criteria bedoeld in 
lid 1, onder c), en in bijlage I, de punten 2 
tot en met 11. De financiering geldt voor 
de periode vanaf het kalenderjaar 2025.

1. In 2024 wijst de Commissie, na 
raadpleging van het Europees Parlement,
het aanvullende bedrag bedoeld in artikel 
10, lid 1, onder b), toe aan de programma’s 
van de betrokken lidstaten overeenkomstig 
de criteria bedoeld in lid 1, onder c), en in 
bijlage I, de punten 2 tot en met 11. De 
toewijzing wordt gebaseerd op de meest 
recente statistische gegevens die 
beschikbaar zijn voor de criteria bedoeld in 
lid 1, onder c), en in bijlage I, de punten 2 
tot en met 11. De financiering geldt voor 
de periode vanaf het kalenderjaar 2025.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de toewijzing van de middelen 
uit de thematische faciliteit vanaf 2025 
wordt in voorkomend geval rekening 
gehouden met de vooruitgang bij het 
bereiken van de mijlpalen van het 
prestatiekader bedoeld in artikel 12 van 
Verordening (EU) .../... [GB-verordening], 
en met de bij de uitvoering vastgestelde 
tekortkomingen.

3. Bij de toewijzing van de middelen 
uit de thematische faciliteit vanaf 2025 
wordt in voorkomend geval rekening 
gehouden met de vooruitgang bij het 
bereiken van de mijlpalen van het 
prestatiekader bedoeld in artikel 12 van 
Verordening (EU) .../... [GB-verordening], 
en met de bij de uitvoering vastgestelde 
tekortkomingen. De programma's worden 
onderworpen aan een tussentijdse 
evaluatie overeenkomstig de artikelen 14 
en 40 van Verordening (EU) .../... [GB-
verordening] en artikel 26 van deze 
verordening.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten motiveren in het 
programma en in de jaarlijkse 
prestatieverslagen bedoeld in artikel 27 het 
gebruik van operationele steun voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze verordening. Vóór de goedkeuring 
van het programma beoordeelt de 
Commissie, na overleg met het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap in verband 
met de bevoegdheden van het agentschap 
overeenkomstig artikel 12, lid 3, de 
uitgangssituatie in de lidstaten die kenbaar 
hebben gemaakt dat zij van plan zijn 
gebruik te maken van operationele steun, 
rekening houdend met de door die lidstaten 
verstrekte informatie en, in voorkomend 
geval, de informatie die beschikbaar is in 
het licht van de Schengenevaluaties en de 
kwetsbaarheidsbeoordelingen, met inbegrip 
van de aanbevelingen naar aanleiding van 
Schengenevaluaties en 
kwetsbaarheidsbeoordelingen.

4. De lidstaten motiveren in het 
programma en in de jaarlijkse 
prestatieverslagen bedoeld in artikel 27 het 
gebruik van operationele steun voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze verordening. Vóór de goedkeuring 
van het programma beoordeelt de 
Commissie, na raadpleging van het 
Europees Parlement en na overleg met het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
in verband met de bevoegdheden van het 
agentschap overeenkomstig artikel 12, lid 
3, de uitgangssituatie in de lidstaten die 
kenbaar hebben gemaakt dat zij van plan 
zijn gebruik te maken van operationele 
steun, rekening houdend met de door die 
lidstaten verstrekte informatie en, in 
voorkomend geval, de informatie die 
beschikbaar is in het licht van de 
Schengenevaluaties en de 
kwetsbaarheidsbeoordelingen, met inbegrip 
van de aanbevelingen naar aanleiding van 
Schengenevaluaties en 
kwetsbaarheidsbeoordelingen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het instrument kan maatregelen op het 
gebied van technische bijstand 
ondersteunen die op initiatief van of 
namens de Commissie worden uitgevoerd. 
Dergelijke maatregelen kunnen voor 100 % 
worden gefinancierd.

Het instrument kan maatregelen op het 
gebied van technische bijstand 
ondersteunen die op initiatief van of 
namens de Commissie worden uitgevoerd 
na raadpleging van het Europees 
Parlement. Dergelijke maatregelen kunnen 
voor 100 % worden gefinancierd.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontvangers van financiering van 
de Unie erkennen de oorsprong van en 
geven zichtbaarheid aan de financiering 
van de Unie, met name wanneer zij de 
acties en de resultaten ervan promoten, 
door meerdere doelgroepen, waaronder de 
media en het grote publiek, doelgericht en 
op samenhangende, doeltreffende en 
evenredige wijze te informeren.

1. De ontvangers van financiering van 
de Unie erkennen de oorsprong van en 
waarborgen de zichtbaarheid, 
transparantie en traceerbaarheid van de 
financiering van de Unie, met name 
wanneer zij de acties en de resultaten ervan 
promoten, door meerdere doelgroepen, 
waaronder de media en het grote publiek, 
doelgericht en op samenhangende, 
doeltreffende en evenredige wijze te 
informeren.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig haar 
verplichtingen inzake verslaglegging op 
grond van artikel 43, lid 3, onder h), 
punten i) en iii), van het Financieel 
Reglement verstrekt de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad ten minste 
jaarlijks informatie over de prestaties 
overeenkomstig bijlage V.

1. Overeenkomstig haar 
verplichtingen inzake verslaglegging op 
grond van artikel 41, lid 3, onder h), 
punten i) en ii), van Verordening (EU, 
Euratom) 2018/10461 bis van het Europees 
Parlement en de Raad verstrekt de 
Commissie het Europees Parlement en de 
Raad informatie over de prestaties 
overeenkomstig bijlage V.

____________________

1 bis Verordening (EU, Euratom) 
2018/1046 van het Europees Parlement en 
de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie, tot 
wijziging van Verordeningen (EU) 
nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) 
nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) 
nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en 
Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking 
van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, 
blz. 1).



PE628.605v02-00 16/20 AD\1171239NL.docx

NL

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie onderwerpt deze 
verordening en de in het kader van dit 
instrument uitgevoerde acties aan een 
tussentijdse en een retrospectieve evaluatie.

1. De Commissie onderwerpt deze 
verordening en de in het kader van dit 
instrument uitgevoerde acties aan een 
tussentijdse en een retrospectieve evaluatie. 
De uitkomsten van de evaluatie worden 
onverwijld toegezonden aan het Europees 
Parlement.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Aan het einde van de tussentijdse 
en de retrospectieve evaluatie bezorgt de 
Commissie het volgende aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's: ((

a) een tussentijds evaluatieverslag over de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, 
uiterlijk in juni 2024; Dit verslag bevat 
tevens een beoordeling van de tussentijdse 
herziening die overeenkomstig de 
onderhavige verordening en Verordening 
(EU) .../... [de GB-verordening] is 
verricht;

b) een evaluatieverslag achteraf over de 
effecten van deze verordening en de 
specifieke verordeningen na afsluiting 
van de nationale programma's, uiterlijk 
op 30 juni 2027. 

Het Europees Parlement verzoekt de 
Commissie om een gestructureerde 
dialoog over de tussentijdse herziening en 
de evaluatie achteraf.
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat dient uiterlijk op 15 
februari 2023 en vervolgens uiterlijk op 
dezelfde dag van elk volgend jaar tot en 
met 2031 een jaarlijks prestatieverslag als 
bedoeld in artikel 36, lid 6, van 
Verordening (EU) .../... [GB-verordening] 
bij de Commissie in. Het in 2023 
ingediende verslag heeft betrekking op de 
uitvoering van het programma tot en met 
30 juni 2022.

1. De lidstaat dient uiterlijk op 15 
februari 2023 en vervolgens uiterlijk op 
dezelfde dag van elk volgend jaar tot en 
met 2031 een jaarlijks prestatieverslag als 
bedoeld in artikel 36, lid 6, van 
Verordening (EU) .../... [GB-verordening] 
bij de Commissie en het Europees 
Parlement in. Het in 2023 ingediende 
verslag heeft betrekking op de uitvoering 
van het programma tot en met 30 juni 
2022.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing met ingang van 1 
januari 2021.

Zij is van toepassing met ingang van 1 
januari 2021 tot en met 31 december 2027.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) uitwisseling van beste praktijken 
voor de beoordeling, bevordering, 
ondersteuning en verdere ontwikkeling 
van beleidsmaatregelen en doelstellingen 
van de Unie, met name wat betreft de 
bescherming van de grondrechten in de 
context van de verschillende onderdelen 
van grensbeheer, vooral wat betreft 
identificatie, onmiddellijke bijstand en 
verwijzing naar diensten voor 
bescherming van kwetsbare personen, met 
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name vrouwen, kinderen en niet-begeleide 
minderjarigen;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Maatregelen gericht op het 
verbeteren van de interoperabiliteit van 
IT-systemen en IT-
communicatienetwerken.
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