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Amendement 1
Vangelis Meimarakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. neemt kennis van Speciaal verslag 
nr. 32/2018 van de Rekenkamer 
(“Noodtrustfonds van de Europese Unie 
voor Afrika: flexibel, maar een gebrek 
aan gerichtheid”); roept de Commissie op 
om onverwijld tegemoet te komen aan de 
nog niet opgevolgde aanbevelingen; 
benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dat de via het Noodtrustfonds van 
de Europese Unie voor Afrika 
gefinancierde projecten complementair 
zijn aan de acties in het kader van andere 
EU-instrumenten en de acties die door de 
lidstaten of andere donoren worden 
gefinancierd; merkt op dat de bijdragen 
van de lidstaten en andere donoren laag 
zijn, wat de reden voor het gebruik van 
een EU-trustfonds onderuithaalt;

Or. en

Amendement 2
Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op Speciaal verslag nr. 
35/2018 van de Rekenkamer 
(“Transparantie van door ngo’s 
uitgevoerde EU-middelen: meer 
inspanningen nodig”), waarin wordt 
geconstateerd dat er vaak niet voldoende 
transparantie is met betrekking tot de 
uitvoering van EU-middelen door niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s), 

2. heeft grote lof voor de 
inspanningen van het maatschappelijk 
middenveld in de hele wereld om de 
mensenrechten te bevorderen en te 
verdedigen, vooral in een tijd waarin 
steeds minder ruimte is voor het 
maatschappelijk middenveld en het 
universele karakter van de mensenrechten 
in twijfel wordt getrokken; benadrukt dat 
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met name wanneer de middelen door VN-
organen worden uitbesteed; roept de 
Commissie ertoe op om in 
overeenstemming met de aanbevelingen 
van de Rekenkamer haar systeem voor het 
nasporen van door ngo’s uitgevoerde 
middelen te verbeteren en de correcte 
toepassing van de regels en procedures te 
waarborgen en te controleren;

het belangrijk is dat de EU in het 
komende meerjarig financieel kader 
(MFK) meer steun verleent aan 
maatschappelijke organisaties; is het eens 
met het belang van de beginselen van 
transparantie en verantwoordingsplicht 
met betrekking tot de besteding van 
overheidsgeld door het maatschappelijk 
middenveld, maar stelt met bezorgdheid 
vast dat bepaalde aanhoudende oproepen 
in deze richting in feite een snode agenda 
verbergen die er juist op gericht is het 
maatschappelijk middenveld en kritische 
stemmen de mond te snoeren door 
verdenkingen te wekken en door 
bureaucratische overlast;

Or. en

Amendement 3
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op Speciaal verslag nr. 
35/2018 van de Rekenkamer 
(“Transparantie van door ngo’s 
uitgevoerde EU-middelen: meer 
inspanningen nodig”), waarin wordt 
geconstateerd dat er vaak niet voldoende 
transparantie is met betrekking tot de 
uitvoering van EU-middelen door niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s), 
met name wanneer de middelen door VN-
organen worden uitbesteed; roept de 
Commissie ertoe op om in 
overeenstemming met de aanbevelingen 
van de Rekenkamer haar systeem voor het 
nasporen van door ngo’s uitgevoerde 
middelen te verbeteren en de correcte 
toepassing van de regels en procedures te 
waarborgen en te controleren;

2. neemt kennis van Speciaal verslag 
nr. 35/2018 van de Rekenkamer 
(“Transparantie van door ngo’s 
uitgevoerde EU-middelen: meer 
inspanningen nodig”); benadrukt dat de 
Rekenkamer heeft vastgesteld dat de 
selectie door de Commissie van door ngo's 
geleide projecten op het gebied van extern 
optreden over het algemeen transparant is 
en dat de Commissie over het algemeen 
gegevens over humanitaire en 
ontwikkelingshulp heeft gerapporteerd in 
overeenstemming met de internationale 
transparantienormen; merkt echter op dat 
er vaak niet voldoende transparantie is met 
betrekking tot de uitvoering van EU-
middelen door ngo’s, met name wanneer 
de middelen door VN-organen worden 
uitbesteed; merkt voorts op dat het huidige 
regelgevingskader aan ngo's geen extra 
transparantievereisten oplegt in 
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vergelijking met andere begunstigden; 
roept de Commissie ertoe op om in 
overeenstemming met de aanbevelingen 
van de Rekenkamer haar systeem voor het 
nasporen van door ngo’s uitgevoerde 
middelen te blijven verbeteren en de 
correcte toepassing van de regels en 
procedures te waarborgen en te 
controleren, zodat er ook een beoordeling 
kan worden gemaakt van de kosten die 
door alle uitvoerende actoren zijn 
gedeclareerd; is in dit verband verheugd 
over de lancering, in maart 2019, van EU 
Aid Explorer, een openbare website die 
alle gepubliceerde gegevens over externe 
steun van de EU-instellingen en de 
lidstaten bevat;

Or. en

Amendement 4
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op Speciaal verslag nr. 
35/2018 van de Rekenkamer 
(“Transparantie van door ngo’s 
uitgevoerde EU-middelen: meer 
inspanningen nodig”), waarin wordt 
geconstateerd dat er vaak niet voldoende 
transparantie is met betrekking tot de 
uitvoering van EU-middelen door niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s), 
met name wanneer de middelen door VN-
organen worden uitbesteed; roept de 
Commissie ertoe op om in 
overeenstemming met de aanbevelingen 
van de Rekenkamer haar systeem voor het 
nasporen van door ngo’s uitgevoerde 
middelen te verbeteren en de correcte 
toepassing van de regels en procedures te 
waarborgen en te controleren;

2. wijst op Speciaal verslag nr. 
35/2018 van de Rekenkamer 
(“Transparantie van door ngo’s 
uitgevoerde EU-middelen: meer 
inspanningen nodig”), waarin wordt 
geconcludeerd dat de Commissie niet 
transparant genoeg is geweest over de 
uitvoering van EU-middelen door ngo’s, 
met name wanneer de middelen door VN-
organen worden uitbesteed; roept de 
Commissie ertoe op om in 
overeenstemming met de aanbevelingen 
van de Rekenkamer haar systeem voor het 
nasporen van door ngo’s uitgevoerde 
middelen te verbeteren, de verschillende 
diensten een consistente interpretatie van 
de toepasselijke regels van het Financieel 
Reglement te laten volgen en de correcte 
toepassing van de regels en procedures te 
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waarborgen en te controleren;

Or. it

Amendement 5
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt aan op inspanningen om de 
tekortkomingen in het indirecte beheer 
van EU-middelen in sommige begunstigde 
landen van het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA) aan te pakken; 
merkt met bezorgdheid op dat 
fundamentele waarden zoals persvrijheid 
en onpartijdigheid van de rechtspraak 
nauwelijks aan de orde zijn gesteld in het 
kader van de IPA-middelen voor Turkije, 
terwijl de Commissie maar weinig gebruik 
heeft gemaakt van conditionaliteit om 
hervormingen in de prioritaire sectoren te 
ondersteunen op het gebied van de 
democratie en de rechtsstaat;

Or. en

Amendement 6
Lars Patrick Berg

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verwelkomt de invoering in 2018 
van de eerste maatregelen voor 
capaciteitsopbouw in het kader van het 
gewijzigde instrument voor bijdrage aan 
stabiliteit en vrede (IcSP); benadrukt dat 
deze acties moeten plaatsvinden in het 
kader van een algemeen 
hervormingsproces van de 

Schrappen
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veiligheidssector; dringt aan op een betere 
follow-up van stabilisatieacties op korte 
termijn via uit het IcSP of andere 
instrumenten gefinancierde acties op 
langere termijn;

Or. en

Amendement 7
Özlem Demirel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verwelkomt de invoering in 2018 
van de eerste maatregelen voor 
capaciteitsopbouw in het kader van het 
gewijzigde instrument voor bijdrage aan 
stabiliteit en vrede (IcSP); benadrukt dat 
deze acties moeten plaatsvinden in het 
kader van een algemeen 
hervormingsproces van de 
veiligheidssector; dringt aan op een betere 
follow-up van stabilisatieacties op korte 
termijn via uit het IcSP of andere 
instrumenten gefinancierde acties op 
langere termijn;

3. verwerpt de invoering in 2018 van 
de eerste maatregelen voor 
capaciteitsopbouw in het kader van het 
gewijzigde instrument voor bijdrage aan 
stabiliteit en vrede (IcSP); herinnert eraan 
dat de aanpassing van de reikwijdte van 
het IcSP zodat ook militaire activiteiten 
gefinancierd kunnen worden, in 
tegenspraak is met het civiele karakter 
ervan en niet strookt met artikel 41, lid 2, 
VEU en de hoofddoelen van de artikelen 
209 en 208 VWEU, en dat het door de 
EU-ontwikkelingshulp gefinancierde 
IcSP uitsluitend gericht moet zijn op 
civiele maatregelen en op de 
onderliggende oorzaken van instabiliteit 
en conflicten; bijgevolg moet het 
instrument gericht zijn op uitbanning van 
armoede, non-proliferatie en 
ontwapening, DDR, conflictpreventie, 
bemiddeling en vreedzame 
geschillenbeslechting;

Or. en

Amendement 8
Vangelis Meimarakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt met betrekking tot het 
instrument voor pretoetredingssteun (IPA 
II) op dat de aanhoudende 
tekortkomingen in bestuurlijke capaciteit 
van de toetredingslanden leiden tot een 
gebrek aan absorptiecapaciteit onder 
indirect beheer; wijst erop dat, zoals in het 
Speciaal verslag van de Rekenkamer van 
2018 over IPA-steun aan Turkije wordt 
opgemerkt, vooruitgang op gevoelige 
gebieden als de rechtsstaat en het 
maatschappelijk middenveld niet alleen 
afhankelijk is van IPA-middelen, maar in 
de eerste plaats van de politieke wil van de 
autoriteiten; is van mening dat het nu 
belangrijker is dan ooit dat de Commissie 
gebruikmaakt van conditionaliteit om 
hervormingen in de prioritaire sectoren te 
ondersteunen op het gebied van 
bijvoorbeeld de rechtsstaat en het bestuur 
in Turkije;

Or. en

Amendement 9
Lars Patrick Berg

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de analytische 
evaluatie van de Europese defensie door 
de Rekenkamer en staat achter haar 
aanbevelingen; verzoekt de Commissie als 
hoedster van de Verdragen om de 
samenhang te waarborgen van alle 
defensie-inspanningen van de Unie ter 
uitvoering van een Unieoptreden in het 
kader van het GVDB (PESCO, EDIDP, 
EOF, CARD enz.) en om synergieën met 
de NAVO te verzekeren; is van mening 
dat een concurrerende Europese 
industriële en technologische 

Schrappen
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defensiebasis, de versterking van de 
militaire vermogens van de lidstaten en de 
vorming van een Europese defensie-unie 
de hoofddoelstellingen van de Unie 
moeten zijn in het volgende MFK.

Or. en

Amendement 10
Özlem Demirel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de analytische 
evaluatie van de Europese defensie door de 
Rekenkamer en staat achter haar 
aanbevelingen; verzoekt de Commissie als 
hoedster van de Verdragen om de 
samenhang te waarborgen van alle 
defensie-inspanningen van de Unie ter 
uitvoering van een Unieoptreden in het 
kader van het GVDB (PESCO, EDIDP, 
EOF, CARD enz.) en om synergieën met 
de NAVO te verzekeren; is van mening dat 
een concurrerende Europese industriële 
en technologische defensiebasis, de 
versterking van de militaire vermogens 
van de lidstaten en de vorming van een 
Europese defensie-unie de 
hoofddoelstellingen van de Unie moeten 
zijn in het volgende MFK.

4. neemt kennis van de analytische 
evaluatie van de Europese defensie door de 
Rekenkamer en van haar aanbevelingen; 
verzoekt de Commissie als hoedster van de 
Verdragen toe te zien op de strikte 
toepassing van artikel 41, lid 2, VEU; 
dringt er derhalve op aan alle defensie-
inspanningen van de Unie ter uitvoering 
van een Unieoptreden in het kader van het 
GVDB (PESCO, EDIDP, EDF, CARD 
enz.) te beëindigen;

Or. en

Amendement 11
Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement
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4. is ingenomen met de analytische 
evaluatie van de Europese defensie door de 
Rekenkamer en staat achter haar 
aanbevelingen; verzoekt de Commissie als 
hoedster van de Verdragen om de 
samenhang te waarborgen van alle 
defensie-inspanningen van de Unie ter 
uitvoering van een Unieoptreden in het 
kader van het GVDB (PESCO, EDIDP, 
EOF, CARD enz.) en om synergieën met 
de NAVO te verzekeren; is van mening 
dat een concurrerende Europese 
industriële en technologische 
defensiebasis, de versterking van de 
militaire vermogens van de lidstaten en de 
vorming van een Europese defensie-unie 
de hoofddoelstellingen van de Unie 
moeten zijn in het volgende MFK.

4. is ingenomen met de analytische 
evaluatie van de Europese defensie door de 
Rekenkamer en staat achter haar 
aanbevelingen; dringt aan op meer 
onafhankelijke en openbaar beschikbare 
beoordelingen van de civiele en niet-
civiele veiligheids- en militaire 
maatregelen van de EU, met name 
militaireopleidingsmissies van de EU, 
capaciteitsopbouw van militaire actoren in 
derde landen (CBSD via IcSP) en 
maatregelen op het gebied van grens- en 
migratiebeheer;

Or. en

Amendement 12
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de analytische 
evaluatie van de Europese defensie door de 
Rekenkamer en staat achter haar 
aanbevelingen; verzoekt de Commissie als 
hoedster van de Verdragen om de 
samenhang te waarborgen van alle 
defensie-inspanningen van de Unie ter 
uitvoering van een Unieoptreden in het 
kader van het GVDB (PESCO, EDIDP, 
EOF, CARD enz.) en om synergieën met 
de NAVO te verzekeren; is van mening dat 
een concurrerende Europese industriële en 
technologische defensiebasis, de 
versterking van de militaire vermogens van 
de lidstaten en de vorming van een 
Europese defensie-unie de 
hoofddoelstellingen van de Unie moeten 
zijn in het volgende MFK.

4. neemt kennis van de analytische 
evaluatie van de Europese defensie door de 
Rekenkamer; verbindt zich ertoe de 
samenhang te waarborgen van alle 
defensie-inspanningen van de Unie ter 
uitvoering van een Unieoptreden in het 
kader van het GVDB (PESCO, EDIDP, 
EDF, CARD enz.) en de interoperabiliteit 
met de NAVO te verzekeren; is van 
mening dat een concurrerende Europese 
industriële en technologische 
defensiebasis, de versterking van de 
militaire vermogens van de lidstaten en de 
vorming van een Europese defensie-unie 
de hoofddoelstellingen van de Unie moeten 
zijn in het volgende MFK.
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Or. fr

Amendement 13
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de analytische 
evaluatie van de Europese defensie door de 
Rekenkamer en staat achter haar 
aanbevelingen; verzoekt de Commissie als 
hoedster van de Verdragen om de 
samenhang te waarborgen van alle 
defensie-inspanningen van de Unie ter 
uitvoering van een Unieoptreden in het 
kader van het GVDB (PESCO, EDIDP, 
EOF, CARD enz.) en om synergieën met 
de NAVO te verzekeren; is van mening dat 
een concurrerende Europese industriële en 
technologische defensiebasis, de 
versterking van de militaire vermogens van 
de lidstaten en de vorming van een 
Europese defensie-unie de 
hoofddoelstellingen van de Unie moeten 
zijn in het volgende MFK.

4. is ingenomen met de analytische 
evaluatie van de Europese defensie door de 
Rekenkamer en staat achter haar 
aanbevelingen; verzoekt de Commissie als 
hoedster van de Verdragen om de 
samenhang te waarborgen van alle 
defensie-inspanningen van de Unie ter 
uitvoering van een Unieoptreden in het 
kader van het GVDB (PESCO, EDIDP, 
EDF, CARD enz.) en om synergieën met 
de NAVO te verzekeren; is van mening dat 
een concurrerende Europese industriële en 
technologische defensiebasis, betere 
coördinatie van de militaire vermogens 
van de lidstaten en de vorming van een 
Europese defensie-unie belangrijke 
doelstellingen van de Unie zijn in het 
volgende MFK.

Or. it

Amendement 14
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de analytische 
evaluatie van de Europese defensie door de 
Rekenkamer en staat achter haar 
aanbevelingen; verzoekt de Commissie als 
hoedster van de Verdragen om de 
samenhang te waarborgen van alle 
defensie-inspanningen van de Unie ter 

4. is ingenomen met de analytische 
evaluatie van de Europese defensie door de 
Rekenkamer en staat achter haar 
aanbevelingen; verzoekt de Commissie als 
hoedster van de Verdragen om de 
samenhang te waarborgen van alle 
defensie-inspanningen van de Unie ter 
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uitvoering van een Unieoptreden in het 
kader van het GVDB (PESCO, EDIDP, 
EOF, CARD enz.) en om synergieën met 
de NAVO te verzekeren; is van mening dat 
een concurrerende Europese industriële en 
technologische defensiebasis, de 
versterking van de militaire vermogens van 
de lidstaten en de vorming van een 
Europese defensie-unie de 
hoofddoelstellingen van de Unie moeten 
zijn in het volgende MFK.

uitvoering van een Unieoptreden in het 
kader van het GVDB (PESCO, EDIDP, 
EDF, CARD enz.) en om in voorkomend 
geval synergieën met de NAVO te 
verzekeren; is van mening dat een 
concurrerende Europese industriële en 
technologische defensiebasis, de 
versterking van de militaire vermogens van 
de lidstaten en de vorming van een 
Europese defensie-unie een van de 
hoofddoelstellingen van de Unie moeten 
zijn in het volgende MFK.

Or. en

Amendement 15
Vangelis Meimarakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie de 
wettigheid te beoordelen van de 
ontheffing van het Europees Parlement 
van zijn begrotingstaak door middel van 
de besluiten van de Raad tot instelling van 
het EDA en PESCO; herinnert eraan dat 
ter zake in artikel 45, lid 2, en artikel 46, 
lid 2, VEU is bepaald dat de besluiten met 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen moeten worden vastgesteld, 
zonder vetobepaling; herinnert eraan dat 
ontheffing van het Europees Parlement 
van zijn begrotingstaak krachtens artikel 
42 VEU alleen mogelijk is voor de 
beleidsuitgaven en een besluit van de 
Raad met eenparigheid van stemmen 
vereist; onderstreept dat de Raad nooit 
een dergelijk besluit heeft genomen;

Or. en

Amendement 16
Sergey Lagodinsky
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat het gebruik van 
de middelen van de Faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije nauwlettend 
moet worden gemonitord om te verzekeren 
dat deze middelen inderdaad 
terechtkomen bij vluchtelingenprojecten 
en niet worden gebruikt voor andere 
doeleinden; dringt er bij de Commissie op 
aan regelmatig verslag uit te brengen aan 
de begrotingsautoriteit over de 
verenigbaarheid van de gefinancierde 
acties met de onderliggende rechtsgrond;

Or. en

Amendement 17
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt vanuit zijn bezorgdheid 
over het gebrek aan zichtbaarheid van de 
door de EU gefinancierde projecten dat de 
zichtbaarheid moet worden verbeterd en 
dat de complementariteit van de 
financieringsinstrumenten van de EU 
moet worden versterkt.

Or. en

Amendement 18
Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is bezorgd dat het gebruik van 
andere financiële mechanismen naast de 
EU-begroting om EU-beleid te 
verwezenlijken, zoals trustfondsen, de 
verantwoordingsplicht en de transparantie 
ernstig dreigt te ondermijnen; verwacht 
dat met de toekomstige inwerkingtreding 
van het nieuwe externe 
financieringsinstrument NDICI het 
gebruik van trustfondsen geleidelijk zal 
worden afgebouwd;

Or. en

Amendement 19
Vangelis Meimarakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. betreurt het gebrek aan flexibiliteit 
in de administratieve en 
financiële/begrotingsprocedures met 
betrekking tot civiele GVDB-missies; 
herhaalt zijn standpunt dat de Commissie 
specifieke aanbestedingsregels moet 
invoeren voor de 
crisisbeheersingsmaatregelen uit hoofde 
van het GVDB, om zo het snelle, soepele 
verloop van operaties te bevorderen;

Or. en


