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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie tot herziening van het Financieel Reglement wordt 
toegejuicht, omdat het zorgt voor een aanzienlijke vereenvoudiging en meer flexibiliteit. Naar 
het oordeel van LIBE kan het voorstel echter verder worden verbeterd:

1. Het herziene Financieel Reglement moet specifieke begrotingslijnen voorschrijven voor 
de verschillende belangrijke doelstellingen of prioriteiten van elk afzonderlijk fonds van 
de Unie, zodat meer inzicht wordt verkregen in de desbetreffende vastleggingen en 
betalingen.

2. Met het oog op de doelstelling om de transparantie van de agentschappen van de Unie te 
vergroten, moeten de leden van bestuursorganen en stuurgroepen van gedecentraliseerde 
en uitvoerende agentschappen standaard een "belangenverklaring" publiceren op de 
website van hun agentschap.

3. Het herziene Financieel Reglement maakt de oprichting van trustfondsen van de Unie 
ook mogelijk voor acties binnen de Unie. EU-trustfondsen zijn echter een controversieel 
financieringsinstrument. Dit instrument mag slechts in specifieke omstandigheden 
worden gebruikt, en uitsluitend voor externe acties.



PE597.563v02-00 4/19 AD\1123256NL.docx

NL

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole onderstaande 
amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(80) Het is belangrijk dat de 
afschrikkende werking die met de 
uitsluiting en de financiële sanctie wordt 
bereikt, kan worden versterkt. In dat 
opzicht moet de afschrikkende werking 
worden versterkt door te voorzien in de 
mogelijkheid tot bekendmaking van de 
informatie betreffende de uitsluiting en/of 
de financiële sanctie, met volledige 
inachtneming van de 
gegevensbeschermingsvereisten in 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad (6) en in 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (7). Dit moet helpen 
te bewerkstelligen dat hetzelfde gedrag niet 
wordt herhaald. Om redenen van 
rechtszekerheid en in overeenstemming 
met het evenredigheidsbeginsel moet 
worden gespecificeerd in welke situaties er 
niet tot bekendmaking mag worden 
overgegaan. In zijn beoordeling moet de 
bevoegde ordonnateur rekening houden 
met eventuele aanbevelingen van de 
instantie. Van natuurlijke personen mogen 
de persoonsgegevens uitsluitend worden 
bekendgemaakt in uitzonderlijke gevallen, 
die worden gerechtvaardigd door de ernst 
van de gedraging of de gevolgen ervan 
voor de financiële belangen van de Unie.

(80) Het is belangrijk dat de 
afschrikkende werking die met de 
uitsluiting en de financiële sanctie wordt 
bereikt, kan worden versterkt. In dat 
opzicht moet de afschrikkende werking 
worden versterkt door te voorzien in de 
mogelijkheid tot bekendmaking van de 
informatie betreffende de uitsluiting en/of 
de financiële sanctie, met volledige 
inachtneming van de 
gegevensbeschermingsvereisten in 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad (6) en in 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis. Dit 
moet helpen te bewerkstelligen dat 
hetzelfde gedrag niet wordt herhaald. Om 
redenen van rechtszekerheid en in 
overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel moet worden 
gespecificeerd in welke situaties er niet tot 
bekendmaking mag worden overgegaan. In 
zijn beoordeling moet de bevoegde 
ordonnateur rekening houden met 
eventuele aanbevelingen van de instantie. 
Van natuurlijke personen mogen de 
persoonsgegevens uitsluitend worden 
bekendgemaakt in uitzonderlijke gevallen, 
die worden gerechtvaardigd door de ernst 
van de gedraging of de gevolgen ervan 
voor de financiële belangen van de Unie.

________________

1 bis Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
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van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Amendement 2

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. Alle personen 
bij wie en entiteiten waarbij sprake kan 
zijn van een belangenconflict, moeten een 
belangenverklaring openbaar maken, in 
plaats van een verklaring te ondertekenen 
dat er geen sprake is van een 
belangenconflict. Beoordeling van de 
vraag of er sprake is van een 
belangenconflict door de persoon of 
entiteit zelf vormt een belangenconflict op 
zich. Om die reden dient deze beoordeling 
uitgevoerd te worden door een 
onafhankelijke derde. 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 
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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. Op 
gezette tijden dient een overzicht 
gepubliceerd te worden van alle door de 
instellingen van de Unie vastgestelde 
belangenconflicten en 
draaideurconstructies.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 108

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(108) Bij aanbestedingen van de Unie 
moet ervoor worden gezorgd dat de 
middelen van de Unie op een 
doeltreffende, transparante en passende 
manier worden gebruikt. In dat verband 
moeten elektronische aanbestedingen 
bijdragen aan de betere besteding van 
middelen van de Unie, en 
overheidsopdrachten toegankelijker te 
maken voor alle ondernemers.

(108) Bij aanbestedingen van de Unie 
moet ervoor worden gezorgd dat de 
middelen van de Unie op een 
doeltreffende, transparante en passende 
manier worden gebruikt. In dat verband 
moeten elektronische aanbestedingen 
bijdragen aan de betere besteding van 
middelen van de Unie, en 
overheidsopdrachten toegankelijker te 
maken voor alle ondernemers. Alle 
instellingen van de Unie die openbare-
aanbestedingsprocedures toepassen, 
dienen op hun website duidelijke regels te 
publiceren inzake de verkrijging, uitgaven 
en toetsing, alsmede informatie over de 
gegunde opdrachten en de waarde van die 
opdrachten.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 113

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(113) Een aanbestedende dienst moet een 
aanbestedingsprocedure vóór de
ondertekening van de overeenkomst 

(113) Een aanbestedende dienst moet een 
aanbestedingsprocedure vóór de 
ondertekening van de overeenkomst 
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kunnen annuleren zonder dat de 
gegadigden of inschrijvers aanspraak 
kunnen maken op schadevergoeding. Dit 
moet gelden onverminderd situaties waarin 
de aanbestedende dienst op zodanige wijze 
heeft gehandeld dat hij aansprakelijk kan 
worden gesteld voor schade 
overeenkomstig de algemene beginselen 
van het Unierecht.

kunnen annuleren, onder meer wegens een 
vermoeden van een belangenconflict, een 
draaideurconstructie of een ernstige 
beroepsfout, zonder dat de gegadigden of 
inschrijvers aanspraak kunnen maken op 
schadevergoeding. Dit moet gelden 
onverminderd situaties waarin de 
aanbestedende dienst op zodanige wijze 
heeft gehandeld dat hij aansprakelijk kan 
worden gesteld voor schade 
overeenkomstig de algemene beginselen 
van het Unierecht.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 131

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(131) Om de deelname van kleine 
organisaties aan de uitvoering van het EU-
beleid te bevorderen in een context 
waarbinnen slechts beperkte middelen 
beschikbaar zijn, is het nodig de waarde 
van vrijwilligerswerk te erkennen als 
subsidiabele kosten. Bijgevolg mogen deze 
organisaties zich in sterkere mate op 
vrijwilligers verlaten om de actie mede te 
financieren. Onverminderd het in de 
basishandeling vastgestelde maximale 
medefinancieringspercentage moet de 
subsidie van de Unie in dergelijke gevallen 
worden beperkt tot de andere geraamde 
subsidiabele kosten dan die voor 
vrijwilligerswerk. Aangezien 
vrijwilligerswerk werk is dat derden 
leveren zonder door de begunstigde te 
worden vergoed, voorkomt deze beperking 
dat kosten worden vergoed die de 
begunstigde niet heeft gemaakt.

(131) Om de deelname van kleine 
organisaties aan de uitvoering van het EU-
beleid te bevorderen in een context 
waarbinnen slechts beperkte middelen 
beschikbaar zijn, is het nodig de waarde 
van vrijwilligerswerk te erkennen als 
subsidiabele kosten. Bijgevolg mogen deze 
organisaties zich in sterkere mate op 
vrijwilligers verlaten om de actie mede te 
financieren. Dit moet echter alleen gelden 
voor echt vrijwilligerswerk, te weten 
vrijwillige werkzaamheden waarbij geen 
sprake is van uitbuiting of kwetsbaarheid. 
Om te voorkomen dat ondernemingen met 
winstoogmerk onevenredig veel 
vrijwilligers aantrekken om hun 
personeelskosten omlaag te brengen, moet 
het alleen voor begunstigden zonder 
winstoogmerk mogelijk zijn om 
subsidiabele personeelskosten op te geven 
voor door vrijwilligers verrichte 
werkzaamheden. Onverminderd het in de 
basishandeling vastgestelde maximale 
medefinancieringspercentage moet de 
subsidie van de Unie in dergelijke gevallen 
worden beperkt tot de andere geraamde 
subsidiabele kosten dan die voor 
vrijwilligerswerk. Aangezien 
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vrijwilligerswerk werk is dat derden 
leveren zonder door de begunstigde te 
worden vergoed, voorkomt deze beperking 
dat kosten worden vergoed die de 
begunstigde niet heeft gemaakt.

Motivering

Het opgeven van personeelskosten voor vrijwilligerswerk kan bijvoorbeeld voor ngo's die 
opereren op het gebied van migratie en asiel zeer nuttig zijn. Dit amendement is bedoeld om 
ervoor te zorgen dat uitsluitend "echt vrijwilligerswerk", d.w.z. vrijwilligerswerk waarbij 
geen sprake is van uitbuiting of kwetsbaarheid, wordt opgegeven. Daarnaast wordt 
aangegeven dat het alleen om de non-profitsector gaat, om te voorkomen dat ondernemingen 
ten onrechte EU-middelen gebruiken om onbetaalde arbeidskrachten in te schakelen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 164

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(164) De Commissie moet worden 
gemachtigd om trustfondsen van de Unie 
op te richten en te beheren voor 
noodsituaties, operaties na een noodsituatie 
of thematische acties, niet alleen op het 
vlak van externe, maar ook van interne 
maatregelen. De recente gebeurtenissen 
in de Europese Unie tonen aan dat er 
behoefte is aan meer flexibiliteit voor 
financiering binnen de EU. Aangezien de 
grenzen tussen extern en intern beleid 
steeds meer vervagen, zou dit instrument 
ook een antwoord kunnen bieden op 
grensoverschrijdende uitdagingen. Het is 
nodig de beginselen die van toepassing zijn 
op de bijdragen aan trustfondsen van de 
Unie, vast te stellen en de 
verantwoordelijkheden van de financiële 
actoren en van de raad van bestuur van het 
trustfonds te verduidelijken. Tevens 
moeten regels worden vastgesteld om te 
garanderen dat de deelnemende donoren 
naar behoren vertegenwoordigd zijn in de 
raad van bestuur van het trustfonds en dat 
over het gebruik van de middelen van het 
fonds de goedkeurende stem van de 

(164) De Commissie moet worden 
gemachtigd om trustfondsen van de Unie 
op te richten en te beheren voor 
noodsituaties, operaties na een noodsituatie 
of thematische acties, doch uitsluitend
voor externe acties. Het is nodig de 
beginselen die van toepassing zijn op de 
bijdragen aan trustfondsen van de Unie, 
vast te stellen en de verantwoordelijkheden 
van de financiële actoren en van de raad 
van bestuur van het trustfonds te 
verduidelijken. Tevens moeten regels 
worden vastgesteld om te garanderen dat 
de deelnemende donoren naar behoren 
vertegenwoordigd zijn in de raad van 
bestuur van het trustfonds en dat over het 
gebruik van de middelen van het fonds de 
goedkeurende stem van de Commissie 
vereist is.
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Commissie vereist is.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op grond van deze verordening 
verzamelde persoonsgegevens worden 
verwerkt overeenkomstig Richtlijn 
95/46/EG (28) en Verordening (EG) nr. 
45/2001. Een gegadigde of inschrijver in 
een aanbestedingsprocedure, een aanvrager 
in een procedure voor toekenning van 
subsidies, een deskundige in een procedure 
voor de selectie van deskundigen, een 
aanvrager in een wedstrijd voor prijzen of 
een entiteit of persoon die deelneemt aan 
een procedure voor de uitvoering van 
middelen van de Unie overeenkomstig 
artikel 61, lid 1, onder c), alsmede een 
begunstigde, contractant, bezoldigd extern 
deskundige of persoon of entiteit die 
prijzen ontvangt of middelen van de Unie 
uitvoert overeenkomstig artikel 61, lid 1, 
onder c), wordt hiervan in kennis gesteld.

Op grond van deze verordening 
verzamelde persoonsgegevens worden 
verwerkt overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679 en Verordening (EG) 
nr. 45/2001. Een gegadigde of inschrijver 
in een aanbestedingsprocedure, een 
aanvrager in een procedure voor 
toekenning van subsidies, een deskundige 
in een procedure voor de selectie van 
deskundigen, een aanvrager in een 
wedstrijd voor prijzen of een entiteit of 
persoon die deelneemt aan een procedure 
voor de uitvoering van middelen van de 
Unie overeenkomstig artikel 61, lid 1, 
onder c), alsmede een begunstigde, 
contractant, bezoldigd extern deskundige 
of persoon of entiteit die prijzen ontvangt 
of middelen van de Unie uitvoert 
overeenkomstig artikel 61, lid 1, onder c), 
wordt hiervan in kennis gesteld.

_________________

28 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Op beleids- en projectniveau 
worden resultaatindicatoren en meetbare 
doelen op basis van de verrichte 
activiteiten opgesteld. Er worden 
kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren 
opgesteld. Deze indicatoren zijn duurzaam 
en vergelijkbaar, zodat het effect van de 
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fondsen en de mate waarin de 
doelstellingen worden verwezenlijkt 
gemeten kunnen worden. Er worden 
stelselmatig gekwantificeerde gegevens 
verzameld.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Evaluaties achteraf betreffen de 
prestaties van het programma of de 
activiteit, met inbegrip van aspecten als
doeltreffendheid, efficiëntie, samenhang, 
relevantie en meerwaarde van de EU. 
Deze evaluaties worden periodiek en tijdig 
genoeg uitgevoerd om de bevindingen te 
kunnen meenemen in evaluaties vooraf ter 
voorbereiding van verwante programma’s 
en activiteiten.

3. Door middel van permanente 
evaluaties en evaluaties achteraf worden
de prestaties van het programma of de 
activiteit beoordeeld, waarbij onder meer 
gekeken wordt naar doeltreffendheid, 
efficiëntie, samenhang, relevantie en 
Europese meerwaarde. Deze evaluaties 
worden periodiek en tijdig genoeg 
uitgevoerd om de bevindingen te kunnen 
meenemen in evaluaties vooraf ter 
voorbereiding van verwante programma’s 
en activiteiten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om te zorgen voor een optimale 
transparantie en duidelijkheid worden in 
de ontwerpbegroting specifieke 
begrotingslijnen opgenomen voor 
afzonderlijke hoofddoelen en/of 
prioriteiten van de financiering van de 
Unie. Afzonderlijke begrotingslijnen in de 
begroting van de Unie hebben nooit 
betrekking op de financiering van meer 
dan één hoofddoel of prioriteit van één en 
hetzelfde trustfonds.
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Motivering

Om te waarborgen dat de commissies van het Europees Parlement op de beleidsgebieden die 
onder hun bevoegdheid vallen hun begrotingstoezicht op doeltreffende wijze kunnen 
uitoefenen, moeten ze inzicht kunnen hebben in de wijze waarop de begrotingsmiddelen van 
de Unie worden verdeeld over de hoofddoelen en prioriteiten van elk afzonderlijk fonds van 
de Unie of gedeeltelijk uit de begroting van de Unie gefinancierd trustfonds.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Burgers kunnen worden 
geraadpleegd over de uitvoering van de 
begroting van de Unie door de Commissie, 
de lidstaten of andere entiteiten die de 
begroting van de Unie uitvoeren.

3. Burgers kunnen worden 
geraadpleegd over de uitvoering van de 
begroting van de Unie door de Commissie, 
de lidstaten of andere entiteiten die de 
begroting van de Unie uitvoeren. Er 
worden doeltreffende 
partnerschapsbeginselen opgesteld voor 
maatschappelijke organisaties, om de 
betrokkenheid van deze organisaties bij de 
voorbereiding, planning, monitoring,
tenuitvoerlegging en evaluatie van 
financiering op zowel nationaal niveau 
als op het niveau van de Unie te 
waarborgen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoerende agentschappen Uitvoerende en gedecentraliseerde 
agentschappen

Motivering

De titel dient, gelet op de inhoud van amendement 3, zowel gedecentraliseerde als 
uitvoerende agentschappen te bestrijken.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Alle leden van stuurgroepen en 
bestuursorganen van uitvoerende of 
gedecentraliseerde agentschappen van de 
Unie publiceren jaarlijks een 
"belangenverklaring" op de website van 
hun agentschap. Om de duidelijkheid van 
deze verklaringen te waarborgen, voorziet 
de Commissie in een model voor 
"belangenverklaringen", dat kan worden 
aangepast aan de specifieke kenmerken 
van de verschillende agentschappen.

Motivering

In het herziene Financieel Reglement moet het invullen van een verklaring inzake 
belangenconflicten verplicht worden gesteld voor alle leden van bestuursorganen en 
stuurgroepen van gedecentraliseerde en uitvoerende agentschappen. Belangenverklaringen 
moeten gestandaardiseerd worden, maar moeten aangepast kunnen worden aan de specifieke 
kenmerken van de verschillende agentschappen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 131 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om een doeltreffend systeem voor 
vroegtijdige opsporing en uitsluiting te 
realiseren, worden duidelijke regels 
vastgesteld voor de daadwerkelijke 
bescherming van klokkenluiders. De 
relevante organen publiceren op gezette 
tijden verslagen over alle 
klokkenluiderszaken die in behandeling 
zijn of die afgerond zijn.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 165 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende dienst kan tot op het 
ogenblik van de ondertekening van de 
overeenkomst de aanbestedingsprocedure 
annuleren, zonder dat de gegadigden of 
inschrijvers aanspraak kunnen maken op 
enige schadevergoeding.

Een aanbestedende dienst kan een 
aanbestedingsprocedure vóór de 
ondertekening van de overeenkomst 
annuleren, onder meer wegens een 
vermoeden van een belangenconflict, een 
draaideurconstructie of een ernstige 
beroepsfout, zonder dat de gegadigden of 
inschrijvers aanspraak kunnen maken op 
enige schadevergoeding.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 174 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Directe subsidies vormen geen beletsel 
voor kleinere structuren, met name ngo's, 
om middelen van de Unie te verkrijgen. 
De Commissie en de lidstaten zorgen voor 
een passend evenwicht tussen 
grootschalige en kleinschalige projecten.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 183 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Van alle in de loop van een 
begrotingsjaar toegekende subsidies wordt 
een overzicht bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 36, leden 1 tot en 
met 4.

2. Van alle in de loop van een 
begrotingsjaar toegekende subsidies wordt 
een overzicht bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 36, leden 1 tot en 
met 4. Daarnaast publiceren alle 
instellingen van de Unie die openbare-
aanbestedingsprocedures toepassen op 
hun website duidelijke regels inzake de 
verkrijging, uitgaven en toetsing, alsmede 
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informatie over de gegunde opdrachten en 
de waarde van die opdrachten.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 227 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Trustfondsen Trustfondsen voor externe maatregelen

Motivering

Het herziene Financieel Reglement maakt de oprichting van trustfondsen van de Unie ook 
mogelijk voor acties binnen de Unie. EU-trustfondsen zijn echter een controversieel 
financieringsinstrument. De Europese Rekenkamer stelt in Advies nr. 1/2017 dat de 
uitbreiding van het gebruik van trustfondsen naar intern beleid voorbarig is, en vragen doet 
rijzen over administratie, kosten en verantwoording. Dit amendement is bedoeld om het 
gebruik van trustfondsen te beperken tot het gebruik voor extern optreden, totdat de 
doeltreffendheid ervan naar behoren is onderzocht.

Amendement 19

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. Voor noodsituaties, operaties na 
een noodsituatie of thematische externe
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.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 227 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie legt de 
ontwerpbesluiten betreffende de 
oprichting, uitbreiding en vereffening van 
een trustfonds van de Unie voor aan het 
bevoegde comité dat wordt genoemd in de 
basishandeling op grond waarvan de 
bijdrage van de Unie aan het trustfonds 
van de Unie wordt verstrekt.

2. De Commissie raadpleegt het 
Europees Parlement vooraf over de 
oprichting van een trustfonds van de Unie 
en legt vervolgens haar ontwerpbesluiten 
betreffende de oprichting, uitbreiding en 
vereffening van een dergelijk fonds voor 
aan het bevoegde comité dat wordt 
genoemd in de basishandeling op grond 
waarvan de bijdrage van de Unie aan dat 
fonds wordt verstrekt.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 227 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Het instrument trustfonds van de 
Unie moet terughoudend worden ingezet 
en trustfondsen van de Unie mogen geen 
standaard financieringsinstrument op 
Unieniveau zijn. Een trustfondsen van de 
Unie worden uitsluitend opgericht als dat 
onmisbaar is om de beoogde acties uit te 
voeren. 

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 250 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Rekenkamer doet uiterlijk op 15
juni aan de Commissie en de betrokken 
instellingen de opmerkingen toekomen die 
naar haar mening in het jaarverslag dienen 
te worden opgenomen. Die opmerkingen 
zijn vertrouwelijk en het voorwerp van een 

1. De Rekenkamer doet uiterlijk op 30
juni aan de Commissie en de betrokken 
instellingen de opmerkingen toekomen die 
naar haar mening in het jaarverslag dienen 
te worden opgenomen, zodat de betrokken 
instellingen erop kunnen reageren. Die 
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contradictoire procedure. Alle instellingen 
zenden hun antwoorden uiterlijk op 15 
oktober toe aan de Rekenkamer. 
Tegelijkertijd zenden de andere 
instellingen hun antwoord aan de 
Commissie.

opmerkingen zijn vertrouwelijk. Alle 
instellingen zenden hun antwoorden 
uiterlijk op 15 oktober toe aan de 
Rekenkamer. Tegelijkertijd zenden de 
andere instellingen hun antwoord aan de 
Commissie.

Motivering

Gebaseerd op de opmerkingen van de Europese Rekenkamer in Advies nr. 1/2017. De termijn 
van 15 juni is te kort om onafhankelijk werk te garanderen. Bovendien is "contradictoire 
procedure" te onduidelijk. Het is beter om duidelijk aan te geven dat de betrokken instelling 
op de opmerkingen van de Rekenkamer kan reageren.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 251 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Rekenkamer deelt aan de betrokken 
instelling of het betrokken orgaan alle 
opmerkingen mee die naar haar mening in 
een speciaal verslag dienen te worden 
opgenomen. Die opmerkingen zijn 
vertrouwelijk en het voorwerp van een 
contradictoire procedure.

De Rekenkamer deelt aan de betrokken 
instelling of het betrokken orgaan alle 
opmerkingen mee die naar haar mening in 
een speciaal verslag dienen te worden 
opgenomen, zodat de betrokken instelling 
erop kan reageren. Die opmerkingen zijn 
vertrouwelijk.

Motivering

Gebaseerd op de opmerkingen van de Europese Rekenkamer in Advies nr. 1/2017. 
"Contradictoire procedure" is te onduidelijk. Het is beter om duidelijk aan te geven dat de 
betrokken instelling op de opmerkingen van de Rekenkamer kan reageren.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 251 – lid 1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Rekenkamer neemt alle nodige 
maatregelen opdat de antwoorden van de 
betrokken instellingen en organen op haar 
opmerkingen naast of na de opmerking 
waarop ze betrekking hebben, worden 

De Rekenkamer neemt alle nodige 
maatregelen opdat de antwoorden van de 
betrokken instellingen en organen op haar 
opmerkingen samen met het speciaal 
verslag worden gepubliceerd.
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gepubliceerd en publiceert het tijdschema 
voor het opstellen van het speciaal 
verslag.

Motivering

Gebaseerd op de opmerkingen van de Europese Rekenkamer in Advies nr. 1/2017. Op grond 
van de tekst van het voorstel zou de Rekenkamer gehouden zijn haar verslagen op een 
bepaalde manier te publiceren, hetgeen haar onafhankelijkheid ondermijnt. De Rekenkamer 
moet zelf kunnen bepalen op welke wijze zij, in overeenstemming met de internationale 
boekhoudnormen, haar verslagen publiceert.
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