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Amendement 1
Cristian Dan Preda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat, volgens het rapport 
van de Rekenkamer, extra inspanningen 
van de Commissie nodig zijn om de 
manier waarop ze de kwaliteit en het 
resultaat van haar interventies evalueert, 
te verbeteren; is van mening dat dit zal 
resulteren in betere verantwoordelijkheid 
voor financiële interventies van de EU en 
extra zichtbaarheid voor haar acties zal 
verzekeren;

Or. en

Amendement 2
Sabine Lösing

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. deelt de mening van het Gerechtshof dat 
het grootste voordeel van begrotingssteun 
is dat daarmee mogelijkheden worden 
geboden om een dialoog aan te gaan met 
lokale begunstigden over 
beleidsdoelstellingen; merkt op dat deze 
mogelijkheid volledig moet worden benut, 
met het oog op het "meer voor meer"-
beginsel dat ten grondslag ligt aan de 
huidige ENB-evaluatie; benadrukt dat 
delegaties de benodigde hulpbronnen en 
expertise in huis moeten hebben om deze 
dialoog op effectieve wijze te kunnen 
voeren;

2. deelt de mening van het Gerechtshof dat 
het grootste voordeel van begrotingssteun 
is dat daarmee mogelijkheden worden 
geboden om een dialoog aan te gaan met 
lokale begunstigden over 
ontwikkelingsbeleidsdoelstellingen;
betreurt de inbeslagneming van de 
delegaties door de EDEO, vooral naar 
aanleiding van de falende parlementaire 
controle, zowel beleidstechnisch als 
budgettair; en wijst om die reden een 
verdere overdraging van bevoegdheden 
af;
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Or. de

Amendement 3
Cristian Dan Preda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. deelt de mening van de Rekenkamer dat 
het grootste voordeel van begrotingssteun 
is dat daarmee mogelijkheden worden 
geboden om een dialoog aan te gaan met 
lokale begunstigden over 
beleidsdoelstellingen; merkt op dat deze 
mogelijkheid volledig moet worden benut, 
met het oog op het "meer voor meer"-
beginsel dat ten grondslag ligt aan de 
huidige ENB-evaluatie; benadrukt dat 
delegaties de benodigde hulpbronnen en 
expertise in huis moeten hebben om deze 
dialoog op effectieve wijze te kunnen 
voeren;

2. deelt de mening van de Rekenkamer dat 
het grootste voordeel van begrotingssteun 
is dat daarmee mogelijkheden worden 
geboden om een dialoog aan te gaan met 
lokale begunstigden over 
beleidsdoelstellingen; benadrukt dat 
delegaties de benodigde hulpbronnen en 
expertise in huis moeten hebben om deze 
dialoog op effectieve wijze te kunnen 
voeren;

Or. en

Amendement 4
Bart Staes
namens de Verts/ALE groep

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. deelt de mening van de Rekenkamer dat 
het grootste voordeel van begrotingssteun 
is dat daarmee mogelijkheden worden 
geboden om een dialoog aan te gaan met 
lokale begunstigden over 
beleidsdoelstellingen; merkt op dat deze 
mogelijkheid volledig moet worden benut, 
met het oog op het "meer voor meer"-

2. deelt de mening van de Rekenkamer dat 
het grootste voordeel van begrotingssteun 
is dat daarmee mogelijkheden worden 
geboden om een dialoog aan te gaan met 
lokale begunstigden over 
beleidsdoelstellingen; merkt op dat deze 
mogelijkheid volledig moet worden benut, 
met het oog op het "meer voor meer"-
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beginsel dat ten grondslag ligt aan de 
huidige ENB-evaluatie; benadrukt dat 
delegaties de benodigde hulpbronnen en 
expertise in huis moeten hebben om deze 
dialoog op effectieve wijze te kunnen 
voeren;

beginsel dat ten grondslag ligt aan de 
huidige ENB-evaluatie; benadrukt dat 
delegaties de benodigde hulpbronnen en 
expertise in huis moeten hebben om deze 
dialoog op effectieve wijze te kunnen 
voeren; roept op om extra stappen te 
ondernemen om de politieke analyse- en 
politieke rapporteercapaciteit van 
delegaties verder te versterken;

Or. en

Amendement 5
Bart Staes
namens de Verts/ALE groep

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. gelooft dat de reductie van het 
aantal interventiesectoren op landniveau 
voor iedere EU-donor een belangrijke 
contributie zou zijn om levering van hulp 
effectiever en efficiënter voor alle 
belanghebbenden te maken en steunt de 
inspanningen van de Commissie om een 
belangrijkere rol te spelen in het leiden 
van het proces op landniveau, en om 
gezamenlijke programmering met EU-
lidstaten te bereiken;

Or. en

Amendement 6
Cristian Dan Preda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het dat er, voorafgaand aan de 3. betreurt het dat er, voorafgaand aan de 
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oprichting van de EDEO, geen grondige 
beoordeling heeft plaatsgevonden voor de 
bepaling van het optimale evenwicht 
tussen functies op het gebied van politiek, 
handel en ontwikkelingshulp bij delegaties;

oprichting van de EDEO, geen grondige 
beoordeling heeft plaatsgevonden voor de 
bepaling van het geschikte evenwicht 
tussen functies op het gebied van politiek, 
handel en ontwikkelingshulp bij delegaties;
zulke evaluaties zouden rekening moeten 
houden met de specifieke context van de 
betrokken landen en tot doel hebben het 
verzekeren van de coherentie van externe 
EU-actie;

Or. en

Amendement 7
Cristian Dan Preda

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept het belang van het 
schenken van extra aandacht aan de 
samenwerking tussen de delegaties van de 
Unie en de ambassades van haar 
lidstaten; benadrukt dat coördinatie en 
complementariteit tussen deze twee 
niveaus van vertegenwoordiging 
onmisbare ingrediënten zijn voor 
effectieve externe actie en een werkelijk 
coherent buitenlandbeleid;

Or. en

Amendement 8
Bart Staes
namens de Verts/ALE groep

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. gelooft dat in het belang van een 
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soepele implementatie van het EU-budget, 
vertegenwoordigingsleiders het 
management van operationele taken 
evenals het management van de 
administratieve uitgaven van de delegatie 
aan hun afgevaardigden zouden moeten 
kunnen delegeren en dat, als het nodig is, 
de financiële regulering overeenkomstig 
gereviseerd zou moeten worden;

Or. en

Amendement 9
Bart Staes
namens de Verts/ALE groep

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. herhaalt haar positie dat in landen 
waartegen de EU restrictieve maatregelen 
neemt, een EU-aanwezig op de grond 
vooral noodzakelijk is om te verzekeren 
dat de lidstaten, net zoals EU-
vertegenwoordigingsleiders dicht 
betrokken zijn bij het ontwikkelings-, 
implementerings-, monitorings- en 
evaluatieproces van restrictieve 
maatregelen en hun consequenties;

Or. en

Amendement 10
Bart Staes
namens de Verts/ALE groep

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verwelkomt de opmerking van de 
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Rekenkamer dat de rol van de EDEO op 
het gebied van consulaire bescherming 
verder moet worden onderzocht;

Or. en


