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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie buitenlandse zaken en de Commissie ontwikkelingssamenwerking zijn het 
eens geworden over de toepassing van artikel 50 (“medeverantwoordelijke commissies”) van 
het Reglement van het Parlement op het wetgevingsverslag over deze verordening. De 
Commissie ontwikkelingssamenwerking heeft de exclusieve bevoegdheid voor de volgende 
aspecten van het voorstel van de Commissie voor een verordening:

- bepalingen inzake de ontkoppeling van steun (artikel 8), voor zover de desbetreffende 
maatregelen voldoen aan de criteria van ODA;

- bepalingen inzake de ontkoppeling van steun voor wat de specifieke toepassing ervan op 
het DCI betreft (huidig artikel 9);

- andere bepalingen die specifiek en exclusief van toepassing zijn op het DCI, met inbegrip 
van die bepalingen die nog niet in het voorstel vervat zitten en die de algemene 
samenhang van de instrumenten die onder de verordening vallen, niet ondermijnen, zoals 
met name bepalingen die betrekking hebben op het aanwenden van middelen uit de 
begroting om ontwikkelingslanden te steunen die onder het DCI vallen.

De exclusieve toepassing op het DCI en/of ODA wordt duidelijk aangegeven in de 
amendementen die de Commissie ontwikkelingssamenwerking uit hoofde van haar exclusieve 
bevoegdheid heeft ingediend.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Europese Unie dient een 
alomvattende reeks instrumenten vast te 
stellen die een breed beleidsspectrum met 
betrekking tot haar externe optreden 
bestrijkt, en voor de uitvoering waarvan 
specifieke gemeenschappelijke 
voorschriften en procedures vereist zijn. 
Deze instrumenten zijn: het instrument 
voor ontwikkelingssamenwerking (DCI), 
het Europees instrument voor democratie 

(1) De Europese Unie dient een 
alomvattende reeks instrumenten vast te 
stellen die een breed beleidsspectrum met 
betrekking tot haar externe optreden 
bestrijkt, en voor de uitvoering waarvan 
specifieke gemeenschappelijke 
voorschriften en procedures mogelijk 
nuttig kunnen zijn. Deze instrumenten 
zijn: het instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI), het 
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en mensenrechten (EIDHR), het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI), het 
stabiliteitsinstrument (IfS), het instrument 
voor samenwerking op het gebied van 
nucleaire veiligheid (INSC), het instrument 
voor pretoetredingssteun (IPA) en het 
partnerschapsinstrument (PI).

Europees instrument voor democratie en 
mensenrechten (EIDHR), het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI), het 
stabiliteitsinstrument (IfS), het instrument 
voor samenwerking op het gebied van 
nucleaire veiligheid (INSC), het instrument 
voor pretoetredingssteun (IPA) en het 
partnerschapsinstrument (PI).

Or. en

Motivering

De vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften is geen juridische verplichting; de 
werking van de instrumenten wordt niet noodzakelijk belemmerd door het ontbreken van 
gemeenschappelijke voorschriften. Gemeenschappelijke voorschriften moeten daarom waar 
mogelijk worden toegepast, maar er moet voldoende flexibiliteit geboden worden opdat elk 
instrument toegepast kan worden in overeenstemming met zijn eigen specifieke voorschriften, 
die gebaseerd zijn op de specifieke eigenschappen en doelstellingen van dat instrument.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Voor deze instrumenten geldt over het 
algemeen dat bij de uit hoofde ervan 
gefinancierde acties wordt uitgegaan van 
een meerjarige indicatieve programmering, 
waarin het kader wordt gegeven voor de 
vaststelling van financieringsbesluiten 
overeenkomstig het Financieel Reglement 
en overeenkomstig de procedures van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

(2) Voor deze instrumenten geldt over het 
algemeen dat bij de uit hoofde ervan 
gefinancierde acties wordt uitgegaan van 
een meerjarige strategische
programmering, waarin het kader wordt 
gegeven voor de vaststelling van 
financieringsbesluiten overeenkomstig het 
Financieel Reglement en, zowel wat de 
programmerings- als de 
uitvoeringsbesluiten betreft,
overeenkomstig de passende procedures 
van artikelen 290 en 291 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU).

Or. en



PA\902163NL.doc 5/39 PE489.521v01-00

NL

Motivering

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen programmeringsbesluiten, die deels politiek 
van aard zijn, en zuivere uitvoeringsbesluiten.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) De documenten waarin de 
doelstellingen, prioriteiten, verwachte 
resultaten en financiële toewijzingen in 
ruime bewoordingen gedefinieerd worden, 
zijn strategische 
programmeringsdocumenten. Met het oog 
op een grotere mate van flexibiliteit en 
efficiëntie voor de goedkeuring en 
herziening ervan moet een 
bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie 
worden verleend.

Or. en

Motivering

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen programmeringsbesluiten, die deels politiek 
van aard zijn – wat betekent dat de medewetgevers betrokken moeten worden bij het 
vaststellen van zulke besluiten –, en zuivere uitvoeringsbesluiten. Voor de 
programmeringsbesluiten is de formulering overgenomen uit het besluit van de Conferentie 
van Voorzitters van 9 september 2010.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De financieringsbesluiten dienen de 
vorm aan te nemen van jaarlijkse of 
meerjarige actieprogramma’s en van 
afzonderlijke maatregelen, wanneer de 
planning van de meerjarige indicatieve
programmering wordt gevolgd, van 

(3) De financieringsbesluiten dienen de 
vorm aan te nemen van jaarlijkse of 
tweejaarlijkse actieprogramma’s en van 
afzonderlijke maatregelen, wanneer de 
planning van de meerjarige strategische
programmering wordt gevolgd, van 
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bijzondere maatregelen indien zulks vereist 
is als gevolg van onvoorziene, naar 
behoren gemotiveerde behoeften, of van 
ondersteunende maatregelen.

bijzondere maatregelen indien zulks vereist 
is als gevolg van onvoorziene, naar 
behoren gemotiveerde behoeften, of van 
ondersteunende maatregelen.

Or. en

Motivering

In de reeks instrumenten die momenteel van kracht zijn, zijn de jaarlijkse actieprogramma’s 
de belangrijkste uitvoeringsdocumenten. Hoewel we het verzoek van de Commissie om meer 
flexibiliteit aanvaarden, moet er een evenwicht gevonden worden tussen de behoefte aan 
parlementair toezicht, dat eenvoudiger te houden is op maatregelen met een kortere looptijd, 
en de flexibiliteit die de Commissie verlangt. Het uitbreiden van de looptijd van de 
actieprogramma’s van een jaar, zoals onder het huidige DCI, naar twee jaar, is een 
aanvaardbaar compromis.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Gezien de aard van de 
uitvoeringshandelingen, die de 
beleidsprogrammering of de financiële 
uitvoering betreffen, met name wat de 
gevolgen voor de begroting betreft, dient 
voor de vaststelling ervan over het 
algemeen de onderzoeksprocedure te 
worden toegepast, behalve voor 
maatregelen met geringe financiële 
gevolgen. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen waarin er dwingende redenen 
zijn voor een snelle respons van de Unie, 
dient de Commissie echter 
uitvoeringshandelingen vast te stellen die 
onmiddellijk van toepassing zijn.

(4) Gezien de aard van de 
uitvoeringshandelingen, die de financiële 
uitvoering betreffen, met name wat de 
gevolgen voor de begroting betreft, dient 
voor de vaststelling ervan over het 
algemeen de onderzoeksprocedure te 
worden toegepast, behalve voor 
afzonderlijke maatregelen, bijzondere 
maatregelen en ondersteunende 
maatregelen met financiële gevolgen die 
minder dan 10 miljoen euro bedragen.

Or. en

Motivering

In beginsel dienen belangrijke programmeringsbesluiten genomen te worden volgens de 
procedure van gedelegeerde handelingen en dienen uitvoeringsbesluiten die normale 
maatregelen omvatten in overeenstemming met de programmeringsbesluiten of die betrekking 
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hebben op grote sommen geld volgens de onderzoeksprocedure en – om microbeheer te 
vermijden – besluiten die betrekking hebben om minder grote sommen geld volgens de 
raadplegingsprocedure genomen te worden, waarbij de Commissie de nodige flexibiliteit 
moet krijgen om dringende noodbesluiten snel te nemen. De limiet van 10 miljoen euro werd 
door alle instellingen overeengekomen in 2006 en is reeds van kracht in het huidige DCI.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) De raadplegingsprocedure dient 
over het algemeen gebruikt te worden 
voor het aannemen van individuele 
maatregelen, bijzondere maatregelen en 
ondersteunende maatregelen waarvan de 
financiële gevolgen minder dan 10 
miljoen euro bedragen. In naar behoren 
gemotiveerde gevallen waarin er 
dwingende redenen zijn voor een snelle 
respons van de Unie, dient de Commissie 
echter uitvoeringshandelingen vast te 
stellen die onmiddellijk van toepassing 
zijn.

Or. en

Motivering

In beginsel dienen belangrijke programmeringsbesluiten genomen te worden volgens de 
procedure van gedelegeerde handelingen en dienen uitvoeringsbesluiten die normale 
maatregelen omvatten in overeenstemming met de programmeringsbesluiten of die betrekking 
hebben op grote sommen geld volgens de onderzoeksprocedure en – om microbeheer te 
vermijden – besluiten die betrekking hebben om minder grote sommen geld volgens de 
raadplegingsprocedure genomen te worden, waarbij de Commissie de nodige flexibiliteit 
moet krijgen om dringende noodbesluiten snel te nemen. De limiet van 10 miljoen euro werd 
door alle instellingen overeengekomen in 2006 en is reeds van kracht in het huidige DCI.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In financieringsbesluiten dient voorts 
de beschrijving van elke maatregel, met 
opgave van doelstellingen, 
hoofdactiviteiten, verwachte resultaten, 
voorziene begroting, tijdschema en 
regelingen voor toezicht op de prestaties, 
te worden goedgekeurd volgens de 
procedures van Verordening (EU) nr. 
182/2011.

Schrappen

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde tekst zou verwarring kunnen stichten tussen het 
programmeringsniveau en het uitvoeringsniveau.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Wanneer, bij de tenuitvoerlegging van 
de financieringsinstrumenten, met het 
beheer van een maatregel een financiële 
tussenpersoon is belast, dient het besluit 
van de Commissie in het bijzonder 
bepalingen te bevatten betreffende 
risicodeling, bezoldiging van de met de 
uitvoering belaste financiële 
tussenpersoon, gebruik en hergebruik van 
de middelen en eventuele winsten.

(6) Wanneer, bij de tenuitvoerlegging van 
de financieringsinstrumenten, met het 
beheer van een maatregel een financiële 
tussenpersoon is belast, dient het besluit 
van de Commissie in het bijzonder 
bepalingen te bevatten betreffende 
risicodeling, transparantie, bezoldiging 
van de met de uitvoering belaste financiële 
tussenpersoon, gebruik en hergebruik van 
de middelen en eventuele winsten.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De financieringsbehoeften voor de 
externe steun van de Unie nemen toe, maar 
als gevolg van de economische en 
budgettaire situatie van de Unie zijn voor 
die steun beperkte middelen beschikbaar. 
De Commissie dient derhalve te streven 
naar een zo efficiënt mogelijke inzet van de 
beschikbare middelen, met name door 
financieringsinstrumenten met een 
hefboomeffect toe te passen. Dit 
hefboomeffect wordt vergroot door gebruik 
en hergebruik toe te staan van middelen die 
door de financieringsinstrumenten zijn 
geïnvesteerd en gegenereerd.

(8) De financieringsbehoeften voor de 
externe steun van de Unie nemen toe, maar 
als gevolg van de economische en 
budgettaire situatie van de Unie zijn voor 
die steun beperkte middelen beschikbaar. 
De Commissie dient derhalve te streven 
naar een zo efficiënt mogelijke inzet van de 
beschikbare middelen, met name door 
financieringsinstrumenten met een 
hefboomeffect toe te passen. Dit 
hefboomeffect wordt vergroot door gebruik 
en hergebruik toe te staan van middelen die 
door de financieringsinstrumenten zijn 
geïnvesteerd en gegenereerd. Dit 
hefboomeffect moet duidelijk aangetoond 
zijn, in het bijzonder in het geval van 
instrumenten die meetellen voor in 
officiële ontwikkelingshulp of 
klimaatfinanciering. In zulke gevallen 
moeten de gegenereerde middelen 
duidelijk bijdragen tot het uitbannen van 
de armoede en moeten zij afgestemd zijn 
op de beginselen van doeltreffendheid van 
hulp, of moeten zij, in het geval van 
klimaatfinanciering, in overeenstemming 
zijn met de prioritaire gebieden en 
afspraken van het UNFCCC.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om ervoor te zorgen dat de voorschriften voor het ontkoppelen van 
steun onder het DCI-instrument voldoen aan de richtsnoeren van de OESO/DAC, waarvoor 
de EU heeft toegezegd ze te zullen toepassen.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis) In overeenstemming met de 
afspraken van de Europese Unie op het 3e

en 4e Forum op hoog niveau over de 
doeltreffendheid van ontwikkelingshulp 
(Accra 2008 en Busan 2011), en met de 
aanbevelingen van de OESO/DAC om de 
ontwikkelingshulp aan de minst 
ontwikkelde landen en arme landen met 
hoge schulden los te koppelen, dient de 
Commissie de ontwikkelingshulp van de 
EU zoveel mogelijk los te koppelen en
dient zij de effectieve openstelling en de 
transparantie van haar aanbestedings- en 
gunningsprocedures te verbeteren, in het 
bijzonder wanneer er innovatieve 
financieringsmechanismen gebruikt 
worden.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter) Het internationaal optreden van de 
Unie dient te berusten en gericht te zijn op 
de wereldwijde verspreiding van de 
beginselen die aan de oprichting, de 
ontwikkeling en de uitbreiding van de 
Unie ten grondslag liggen: de democratie, 
de rechtsstaat, de universaliteit en de 
ondeelbaarheid van de mensenrechten en 
de fundamentele vrijheden, de 
eerbiediging van de menselijke 
waardigheid, het beginsel van gelijkheid, 
solidariteit en de naleving van de 
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beginselen van het Handvest van de 
Verenigde Naties en het internationaal 
recht.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 quater) Het externe optreden van de 
Unie in het kader van deze instrumenten 
dient een impact te hebben die zich 
vertaalt in concrete veranderingen in de 
partnerlanden. Waar mogelijk moet deze 
impact gemonitord en beoordeeld worden 
op basis van vooraf bepaalde, duidelijke, 
transparante en meetbare indicatoren die 
rechtstreeks verband houden met de 
doelstellingen van elk instrument en de 
verplichtingen van de Unie krachtens 
artikel 208 van het VWEU in aanmerking 
nemen.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 quinquies) Met het oog op het 
optimaliseren van de impact van de 
instrumenten en om ervoor te zorgen dat 
gestreefd wordt naar een zo doeltreffend 
mogelijk gebruik van de beschikbare 
middelen, moet in het tweejaarlijks 
verslag van de Commissie onder meer 
gekeken worden naar de 



PE489.521v01-00 12/39 PA\902163NL.doc

NL

complementariteit van, de synergieën 
tussen en de wederzijdse versterking van 
alle instrumenten die uit hoofde van de 
relevante rubriek van de begroting 
gefinancierd worden, in het licht van de 
relevante bepalingen van het Verdrag.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis) Om de zichtbaarheid van de 
ontwikkelingshulp van de Unie voor de 
burgers van de begunstigde landen en van 
de Unie te verzekeren, moet er gezorgd 
worden voor degelijke en gerichte 
communicatie en informatie via 
nationale, regionale en plaatselijke media, 
of, waar relevant, via andere wegen.
In dat opzicht dienen er passende 
minimumeisen te worden opgesteld door 
de Commissie, in nauwe samenwerking 
met de begunstigden, en moet er toezicht 
worden uitgeoefend op de naleving van 
die eisen.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening worden de 
voorschriften en voorwaarden vastgesteld 
voor de financiële bijstand van de Unie aan 
acties, met inbegrip van actieprogramma’s 

1. Bij deze verordening worden de 
voorschriften en voorwaarden vastgesteld 
voor de financiële bijstand van de Unie aan 
acties uit hoofde van de volgende 
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en andere maatregelen, uit hoofde van de 
volgende instrumenten: het instrument 
voor ontwikkelingssamenwerking (DCI), 
het Europees instrument voor democratie 
en mensenrechten (EIDHR), het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI), het 
stabiliteitsinstrument (IfS), het instrument 
voor samenwerking op het gebied van 
nucleaire veiligheid (INSC), het instrument 
voor pretoetredingssteun (IPA) en het 
partnerschapsinstrument (PI), hierna ook 
gezamenlijk “de instrumenten” of 
afzonderlijk “het toepasselijke instrument” 
genoemd.

instrumenten: het instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI), het 
Europees instrument voor democratie en 
mensenrechten (EIDHR), het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI), het 
stabiliteitsinstrument (IfS), het instrument 
voor samenwerking op het gebied van 
nucleaire veiligheid (INSC), het instrument 
voor pretoetredingssteun (IPA) en het 
partnerschapsinstrument (PI), hierna ook 
gezamenlijk “de instrumenten” of 
afzonderlijk “het toepasselijke instrument” 
genoemd.

Or. en

Motivering

Aangezien de namen en de inhoud van de verschillende documenten (zowel op 
programmerings- als op uitvoeringsniveau) verschillen van instrument tot instrument, geniet 
het de voorkeur de namen van een bepaald soort documenten hier niet te specificeren.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie ziet erop toe dat acties 
worden uitgevoerd overeenkomstig de 
doelstellingen van het toepasselijke 
instrument en in overeenstemming met een 
doeltreffende bescherming van de 
financiële belangen van de Unie. De uit 
hoofde van de instrumenten verstrekte 
financiële bijstand voldoet aan de 
voorschriften en procedures die zijn 
vastgesteld in het Financieel Reglement, 
dat het financiële en juridische basiskader 
voor de uitvoering van de instrumenten 
vormt.

2. De Commissie ziet erop toe dat acties 
worden uitgevoerd overeenkomstig de 
doelstellingen van en de specifieke 
bepalingen en afwijkingen die vervat 
zitten in het toepasselijke instrument en in 
overeenstemming met een doeltreffende 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie. De uit hoofde van de 
instrumenten verstrekte financiële bijstand 
voldoet aan de voorschriften en procedures 
die zijn vastgesteld in het Financieel 
Reglement, dat het financiële en juridische 
basiskader voor de uitvoering van de 
instrumenten vormt.

Or. en
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Motivering

Gemeenschappelijke voorschriften moeten, waar mogelijk, altijd worden toegepast, maar er 
moet voldoende flexibiliteit geboden worden opdat elk instrument toegepast kan worden in 
overeenstemming met zijn eigen specifieke voorschriften, die gebaseerd zijn op de specifieke 
eigenschappen en doelstellingen van dat instrument.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de toepassing van deze verordening 
geeft de Commissie, waar mogelijk en 
passend gezien de aard van de actie, de 
voorkeur aan de meest flexibele 
procedures, teneinde een doeltreffende en 
doelmatige uitvoering te waarborgen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid is overbodig omdat het vanzelf spreekt: de Commissie dient de procedures uit deze 
verordening, uit het toepasselijke instrument of uit het Financieel Reglement te volgen.  Het 
spreekt vanzelf dat de Commissie, wanneer zij de keuze heeft, de meest flexibele procedure 
dient te kiezen. Het handhaven van deze bepaling zou de indruk wekken dat de wetgever 
ermee instemt om de Commissie bijkomende discretionaire bevoegdheden te geven.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Alle soorten activiteiten en 
financieringsmethoden die in deze 
verordening vermeld worden voor de 
financiering en de tenuitvoerlegging van 
programma’s, projecten, individuele of 
bijzondere maatregelen, ondersteunende 
maatregelen en alle andere vormen van 
financiële uitgaven uit hoofde van het 
DCI, dienen te voldoen aan de eisen die in 
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dat instrument zijn vastgelegd ten aanzien 
van hun subsidiabiliteit als ODA in 
overeenstemming met de door de 
OESO/DAC vastgelegde 
subsidiabiliteitscriteria.

Or. en

Motivering

Aangezien het DCI moet voldoen aan een reeks voorschriften die door de internationale 
donorgemeenschap overeengekomen zijn in het kader van de OESO/DAC, die het “acquis” 
op het vlak van ontwikkelingssamenwerking vormen waaraan het EU krachtens artikel 208 
VWEU dient te voldoen en dat niet noodzakelijk van toepassing is op de andere instrumenten 
die onder deze verordening vallen, is het noodzakelijk om deze toelichting op te nemen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaststelling van actieprogramma’s, 
afzonderlijke maatregelen en bijzondere 
maatregelen

Vaststelling van strategische 
programmeringsdocumenten, 
uitvoeringsdocumenten, afzonderlijke 
maatregelen en bijzondere maatregelen

Or. en

Motivering

Enerzijds moeten strategische programmeringsdocumenten als afzonderlijke categorie 
vermeld worden, anderzijds geniet het de voorkeur om, waar mogelijk, het soort document te 
vermelden in plaats van de individuele namen van de documenten, aangezien de namen en de 
inhouden van de verschillende documenten (zowel op programmerings- als op 
uitvoeringsniveau) kunnen verschillen van instrument tot instrument.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid -1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De documenten waarin de 
doelstellingen, prioriteiten, verwachte 
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resultaten en financiële toewijzingen in 
ruime bewoordingen gedefinieerd worden, 
zijn strategische 
programmeringsdocumenten.

Or. en

Motivering

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen programmeringsbesluiten, die deels politiek 
van aard zijn – wat betekent dat de medewetgevers betrokken moeten worden bij het 
vaststellen van zulke besluiten –, en zuivere uitvoeringsbesluiten. Voor de belangrijke 
programmeringsbesluiten is de formulering overgenomen uit het besluit van de Conferentie 
van Voorzitters van 9 september 2010. De bepaling dat die elementen voor elk financieel 
programma verstrekt moeten worden, is terug te vinden in de titel van het besluit van de 
Conferentie van Voorzitters.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid -1 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Strategische programmeringsdocumenten 
worden onverlet de bepalingen van de 
individuele instrumenten vastgesteld in 
overeenstemming met artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. De specifieke 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
bevoegdheidsdelegatie worden bepaald in 
de individuele instrumenten. In de 
bevoegdheidsdelegatie wordt voorzien in 
een clausule inzake de spoedprocedure.

Or. en

Motivering

De clausule: “Onverminderd …” leidt een bepaling in die het mogelijk moet maken voor de 
individuele instrumenten om strategische programmeringsbesluiten volgens de 
medebeslissingsprocedure aan te nemen als alternatief voor de procedure met gedelegeerde 
handelingen (in overeenstemming met het recente besluit van de Conferentie van Voorzitters).
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid -1 – alinea 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De duur van de delegatie wordt in elk 
instrument vastgelegd maar mag de in 
artikel 16 van deze verordening 
vastgestelde datum voor de tussentijdse 
herziening van de instrumenten niet 
overschrijden.

Or. en

Motivering

Door de duur van de delegatie te beperken tot de tussentijdse herziening van de instrumenten, 
wordt de Commissie verplicht om halverwege de looptijd een wetgevingsvoorstel in te dienen 
om de duur van de gedelegeerde handelingen te verlegen, waardoor het voor het Parlement 
en de Raad mogelijk wordt om, indien nodig, wijzigingen aan te brengen om de werking van 
de instrumenten te verbeteren.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt jaarlijkse en 
meerjarige actieprogramma’s vast, indien 
nodig op basis van de indicatieve
programmeringsdocumenten waarnaar in 
het toepasselijke instrument wordt 
verwezen.

1. De Commissie stelt jaarlijkse en 
tweejaarlijkse actieprogramma’s vast, op 
basis van en in overeenstemming met de 
strategische programmeringsdocumenten 
zoals bepaald in artikel 2, lid -1 bis.

Or. en

Motivering

Alle uitvoeringsmaatregelen moeten per definitie gebaseerd zijn op en in overeenstemming 
zijn met de programmeringsbesluiten.
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Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In uitzonderlijke omstandigheden, in het 
bijzonder als er nog geen jaarlijks 
actieprogramma is goedgekeurd, kan de 
Commissie op basis van de indicatieve
programmeringsdocumenten afzonderlijke 
maatregelen goedkeuren volgens dezelfde 
voorschriften en procedures als die welke 
voor actieprogramma’s gelden.

In uitzonderlijke omstandigheden, als er 
nog geen jaarlijks actieprogramma is 
goedgekeurd, kan de Commissie op basis 
van en in overeenstemming met de 
strategische programmeringsdocumenten 
zoals bepaald in artikel 2, lid -1 bis, 
afzonderlijke maatregelen goedkeuren 
volgens dezelfde voorschriften en 
procedures als die welke voor 
actieprogramma’s gelden.

Or. en

Motivering

Alle uitvoeringsmaatregelen moeten per definitie gebaseerd zijn op en in overeenstemming 
zijn met de programmeringsbesluiten.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij onvoorziene, naar behoren 
gemotiveerde behoeften, omstandigheden 
of verbintenissen kan de Commissie 
bijzondere maatregelen vaststellen waarin 
niet is voorzien in de indicatieve
programmeringsdocumenten. Om de 
overgang van noodhulp naar 
ontwikkelingsactiviteiten voor de lange 
termijn te vergemakkelijken, kunnen 
eveneens bijzondere maatregelen worden 
toegepast, waaronder maatregelen om de 
bevolking beter in staat te stellen het 
hoofd te bieden aan regelmatig 
terugkerende crises.

In onvoorziene, naar behoren 
gemotiveerde omstandigheden kan de 
Commissie bijzondere maatregelen 
vaststellen waarin niet is voorzien in de 
strategische programmeringsdocumenten. 
Om de overgang van noodactiviteiten naar 
activiteiten voor de lange termijn te 
vergemakkelijken, kunnen eveneens 
bijzondere maatregelen worden toegepast
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Or. en

Motivering
1. “Onvoorziene verbintenissen” zijn een contradictio in terminis: een verbintenis houdt een 

belofte voor de toekomst in, en moet bijgevolg geprogrammeerd kunnen worden.
2. De overgang van humanitaire hulp naar ontwikkelingshulp (LRRD) is specifiek voor het 

instrument voor humanitaire hulp (dat momenteel niet herzien wordt) en, hoofdzakelijk, het 
DCI en dient daarom behandeld te worden in het DCI (en in andere relevante 
instrumenten) en het instrument voor humanitaire hulp, en niet in de CIR. Het woord 
“ontwikkeling” dient daarom geschrapt te worden.

3. Rampenparaatheid in gebieden met een permanent of terugkerend risico op rampen dient 
niet onder bijzondere maatregelen te vallen, maar onder de normale financiële 
programmering: het is te voorspellen en programmeerbaar.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Actieprogramma’s en afzonderlijke 
maatregelen, als bedoeld in lid 1, waarvoor 
de financiële bijstand van de Unie meer 
dan 10 miljoen euro bedraagt, alsmede 
bijzondere maatregelen waarvoor de 
financiële bijstand van de Unie meer dan 
30 miljoen euro bedraagt, worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure bedoeld in artikel 15, 
lid 3.

2. Actieprogramma’s, afzonderlijke 
maatregelen, bijzondere maatregelen en 
ondersteunende maatregelen, als bedoeld 
in lid 1 van dit artikel en in artikel 3, 
waarvoor de financiële bijstand van de 
Unie meer dan 10 miljoen euro bedraagt, 
worden vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure bedoeld in artikel 15, 
lid 3.

Or. en

Motivering

In beginsel dienen belangrijke programmeringsbesluiten genomen te worden volgens de 
procedure van gedelegeerde handelingen en dienen uitvoeringsbesluiten die normale 
maatregelen omvatten in overeenstemming met de programmeringsbesluiten of die betrekking 
hebben op grote sommen geld volgens de onderzoeksprocedure en – om microbeheer te 
vermijden – besluiten die betrekking hebben om minder grote sommen geld volgens de 
raadplegingsprocedure genomen te worden, waarbij de Commissie de nodige flexibiliteit 
moet krijgen om dringende noodbesluiten snel te nemen. De limiet van 10 miljoen euro werd 
door alle instellingen overeengekomen in 2006 en is reeds van kracht in het huidige DCI.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afzonderlijke maatregelen, bijzondere 
maatregelen en ondersteunende 
maatregelen waarvoor de financiële 
bijstand van de Unie meer dan 10 miljoen 
euro bedraagt, worden vastgesteld volgens 
de raadplegingsprocedure bedoeld in 
artikel 15, lid 2.

Or. en

Motivering

In beginsel dienen belangrijke programmeringsbesluiten genomen te worden volgens de 
procedure van gedelegeerde handelingen en dienen uitvoeringsbesluiten die normale 
maatregelen omvatten in overeenstemming met de programmeringsbesluiten of die betrekking 
hebben op grote sommen geld volgens de onderzoeksprocedure en – om microbeheer te 
vermijden – besluiten die betrekking hebben om minder grote sommen geld volgens de 
raadplegingsprocedure genomen te worden, waarbij de Commissie de nodige flexibiliteit 
moet krijgen om dringende noodbesluiten snel te nemen. De limiet van 10 miljoen euro werd 
door alle instellingen overeengekomen in 2006 en is reeds van kracht in het huidige DCI.

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die procedure is niet vereist voor
actieprogramma’s en maatregelen onder de 
bovengenoemde drempelwaarden of voor 
niet-substantiële wijzigingen van 
dergelijke actieprogramma’s of 
maatregelen. Niet-substantiële wijzigingen 
zijn technische aanpassingen zoals 
verlenging van de uitvoeringstermijn, 
herschikking van middelen binnen de 
geraamde begroting of verhoging of 
verlaging van de omvang van de begroting 
met minder dan 20% van het 

Die procedure is niet vereist voor niet-
substantiële wijzigingen actieprogramma’s 
en maatregelen onder de bovengenoemde 
drempelwaarden. Niet-substantiële 
wijzigingen zijn technische aanpassingen 
zoals verlenging van de uitvoeringstermijn, 
herschikking van middelen binnen de 
geraamde begroting of verhoging of 
verlaging van de omvang van de begroting 
met minder dan 20% van het 
oorspronkelijke bedrag, mits deze 
wijzigingen de doelstellingen van het 
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oorspronkelijke bedrag, mits deze 
wijzigingen de doelstellingen van het 
oorspronkelijke actieprogramma niet 
substantieel aantasten. In dat geval wordt 
het actieprogramma of de maatregel en de 
niet-substantiële wijziging daarvan binnen 
één maand na de goedkeuring ervan aan 
het Europees Parlement en de Raad 
meegedeeld.

oorspronkelijke actieprogramma niet 
substantieel aantasten. In dat geval wordt 
het actieprogramma of de maatregel en de 
niet-substantiële wijziging daarvan binnen 
twee weken na de goedkeuring ervan aan 
het Europees Parlement en de Raad 
meegedeeld.

Or. en

Motivering

In ruil voor maximale flexibiliteit voor de Commissie, dienen de medewetgevers snel in kennis 
gesteld te worden wanneer dit lid van kracht wordt (ook om met kennis van zaken te kunnen 
communiceren met hun kiezers).

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om naar behoren gemotiveerde 
dwingende redenen van urgentie, zoals in
crisis-, postcrisis- of fragiliteitssituaties of 
bedreigingen voor de democratie, de 
rechtsstaat, de mensenrechten of de 
fundamentele vrijheden, kan de Commissie 
volgens de procedure van artikel 15, lid 4, 
uitvoeringshandelingen vaststellen die 
onmiddellijk van toepassing zijn, met 
inbegrip van wijzigingen van bestaande 
actieprogramma’s en maatregelen.

3. Om naar behoren gemotiveerde 
dwingende redenen van urgentie, zoals bij 
militaire, institutionele of humanitaire 
crises of bedreigingen voor de democratie, 
de rechtsstaat, de mensenrechten of de 
fundamentele vrijheden, kan de Commissie 
volgens de procedure van artikel 15, lid 4, 
uitvoeringshandelingen vaststellen die 
onmiddellijk van toepassing zijn, met 
inbegrip van wijzigingen van bestaande 
actieprogramma’s en maatregelen. De 
Commissie stelt het Europees Parlement 
binnen 24 na de goedkeuring van de 
uitvoeringshandeling in kennis van haar 
besluit.

Or. en

Motivering
1. Het risico bestaat dat als het toepassingsgebied van dit lid niet duidelijk gedefinieerd 

wordt, het voorrang krijgt op eerdere maatregelen en uitvoeringshandelingen die geen 
“noodmaatregel”zijn, zonder dat het EP de situatie indien nodig kan rechtzetten, in het 
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bijzonder als de toepassing van deze maatregelen, zoals de Commissie voorstelt, kan 
voortduren tot na de vervaldatum van de verordening.

2. “Crisissituaties” is te vaag en moet gedefinieerd worden.
3. “Postcrisis- of fragiliteitssituaties” zijn eerder permanente situaties en gelden niet als 

dringende situaties of noodsituaties.
4. In ruil voor maximale flexibiliteit voor de Commissie, dienen de medewetgevers 

onmiddellijk in kennis gesteld te worden wanneer dit lid van kracht wordt (ook om met 
kennis van zaken te kunnen communiceren met hun respectieve kiezers).

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder meer wat betreft het effect op 
klimaatverandering en biodiversiteit vindt 
op projectniveau een passend 
milieuonderzoek plaats, waar nodig met 
inbegrip van een milieueffectbeoordeling 
voor milieugevoelige projecten, in het 
bijzonder voor belangrijke nieuwe 
infrastructuur. Waar zulks relevant is, 
wordt bij de uitvoering van sectorale 
programma’s gebruik gemaakt van 
strategische milieueffectbeoordelingen. Er 
wordt op toegezien dat de 
belanghebbenden bij de 
milieubeoordelingen worden betrokken en 
dat het publiek toegang krijgt tot de 
resultaten.

4. Onder meer wat betreft het effect op 
klimaatverandering en biodiversiteit vindt 
op projectniveau een passend 
milieuonderzoek plaats, waar nodig met 
inbegrip van een milieueffectbeoordeling 
voor milieugevoelige projecten, in het 
bijzonder voor nieuwe infrastructuur. Waar 
zulks relevant is, wordt bij de uitvoering 
van sectorale programma’s gebruik 
gemaakt van strategische 
milieueffectbeoordelingen. Er wordt op 
toegezien dat de belanghebbenden bij de 
milieubeoordelingen worden betrokken en 
dat het publiek toegang krijgt tot de 
resultaten. Er zullen tevens 
ontwikkelingseffectbeoordelingen worden 
uitgevoerd op projectniveau om ervoor te 
zorgen dat de beginselen van samenhang 
in het ontwikkelingsbeleid en 
doeltreffendheid van hulp effectief 
worden meegenomen in het ontwerp en de 
selectie van projecten.

Or. en

Motivering

1. Het is aan te bevelen om het woord “belangrijke” te schrappen, aangezien dit zorgt voor 
enige willekeur in de verordening.
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2. Artikel 208, lid 1, VWEU bepaalt dat de Unie bij de uitvoering van beleid dat gevolgen kan 
hebben voor de ontwikkelingslanden rekening moet houden met de doelstellingen van de 
ontwikkelingssamenwerking.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De EU-financiering kan dienen ter 
dekking van uitgaven voor de 
tenuitvoerlegging van de instrumenten en 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan, waaronder
administratieve steun in verband met 
activiteiten op het gebied van 
voorbereiding, follow-up, toezicht, audit en 
evaluatie die rechtstreeks noodzakelijk zijn 
voor de tenuitvoerlegging, alsmede 
uitgaven op de delegaties van de Unie voor 
de administratieve ondersteuning die nodig 
is voor het beheer van uit hoofde van de 
instrumenten gefinancierde operaties.

1. De EU-financiering kan dienen ter 
dekking van uitgaven voor de 
tenuitvoerlegging van de instrumenten en 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan; dit heeft betrekking 
op administratieve steun in verband met 
activiteiten op het gebied van 
voorbereiding, follow-up, toezicht, audit en 
evaluatie die rechtstreeks noodzakelijk zijn 
voor de tenuitvoerlegging, alsmede 
uitgaven op de delegaties van de Unie voor 
de administratieve ondersteuning die nodig 
is voor het beheer van uit hoofde van de 
instrumenten gefinancierde operaties.

Or. en

Motivering

Hoewel de Commissie de nodige flexibiliteit moet krijgen om de tenuitvoerlegging aan te 
passen aan veranderende omstandigheden, moet vermeden worden dat zij volledig 
willekeurige discretionaire bevoegdheden krijgt. Uitdrukkingen als “onder meer”, 
“waaronder”, enz. dienen daarom zo veel mogelijk vermeden te worden.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op voorwaarde dat de onder a), b) en c) 
genoemde activiteiten betrekking hebben 
op de algemene doelstellingen van het 
toepasselijke instrument dat door middel 
van de acties wordt uitgevoerd, kan de EU-

2. Op voorwaarde dat de onder a), b) en c) 
genoemde activiteiten betrekking hebben 
op de specifieke doelstellingen van het 
toepasselijke instrument dat door middel 
van de acties wordt uitgevoerd, kan de EU-
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financiering dienen ter dekking van 
uitgaven met betrekking tot:

financiering dienen ter dekking van 
uitgaven met betrekking tot:

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat middelen zo veel mogelijk aangewend worden om de specifieke 
doelstellingen van elk instrument te verwezenlijken, moet het aantal “secundaire” activiteiten 
dat uit hoofde van elk instrument gefinancierd wordt, beperkt worden. Het beperken van de 
subsidiabiliteit voor steun in het kader van de specifieke doelstellingen van het instrument kan 
daartoe bijdragen.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ondersteunende maatregelen kunnen 
buiten het kader van de indicatieve 
programmeringsdocumenten om worden 
gefinancierd. In voorkomend geval stelt 
de Commissie ondersteunende 
maatregelen vast volgens de 
adviesprocedure van artikel 15, lid 2.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling zou de Commissie te veel discretionaire bevoegdheden geven en zou alle 
voorschriften en eisen voor financiering uithollen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijstand van de Unie kan 
onder meer worden verstrekt door middel 
van de volgende financieringsvormen 
waarin het Financieel Reglement voorziet:

1. De financiële bijstand van de Unie kan 
worden verstrekt door middel van de 
volgende financieringsvormen waarin het 
Financieel Reglement voorziet:
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Or. en

Motivering

Hoewel de Commissie de nodige flexibiliteit moet krijgen om de tenuitvoerlegging aan te 
passen aan veranderende omstandigheden, moet vermeden worden dat zij volledig 
willekeurige discretionaire bevoegdheden krijgt. Uitdrukkingen als “onder meer”, 
“waaronder”, enz. dienen daarom zo veel mogelijk vermeden te worden.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bijdragen aan door de Commissie 
opgezette trustfondsen;

d) bijdragen aan door de Commissie 
opgezette trustfondsen, voor zover 
bijdragen uit een specifiek instrument 
enkel gebruikt zullen worden om de 
doelstellingen van dat instrument te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig het Financieel Reglement 
kan de financiële bijstand van de Unie 
tevens worden verleend in de vorm van 
bijdragen aan internationale, regionale of 
nationale fondsen, zoals die welke zijn 
ingesteld of worden beheerd door de 
Europese Investeringsbank, internationale 
organisaties, lidstaten of partnerlanden en -
regio’s, teneinde gezamenlijke financiering 
van een aantal donoren aan te trekken, of 
bijdragen aan fondsen die door een of meer 
donoren zijn opgezet voor gezamenlijke 
uitvoering van projecten.

Overeenkomstig het Financieel Reglement 
kan de financiële bijstand van de Unie 
tevens worden verleend in de vorm van 
bijdragen aan internationale, regionale of 
nationale fondsen, zoals die welke zijn 
ingesteld of worden beheerd door de 
Europese Investeringsbank, internationale 
organisaties, lidstaten of partnerlanden en -
regio’s, teneinde gezamenlijke financiering 
van een aantal donoren aan te trekken, of 
bijdragen aan fondsen die door een of meer 
donoren zijn opgezet voor gezamenlijke 
uitvoering van projecten. De deelname van 
internationale financiële instellingen van 
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buiten de EU aan financiële 
investeringsinstrumenten van de EU, 
zoals mechanismen voor de combinatie 
van steunvormen, is enkel mogelijk op 
voorwaarde dat zij de EU-normen en –
beleidslijnen aanvaarden en dat de 
financiële instellingen uit de EU toegang 
krijgen tot het kapitaal van de 
aandeelhouders van die instellingen.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financiële bijstand in de vorm van 
begrotingssteun, zoals voorzien onder c) 
hierboven, en in overeenstemming met 
artikel […] van het Financieel Reglement, 
wordt enkel toegekend (a) op basis van 
meetbare doelstellingen en prestatie-
indicatoren, (b) als het beheer van 
overheidsuitgaven van het partnerland 
voldoende transparant, betrouwbaar en 
effectief is, en (c) als dat land goed 
geformuleerde sectorale of macro-
economische beleidslijnen heeft toegepast 
die positief beoordeeld werden door zijn 
belangrijkste donoren, zoals, waar 
relevant, de internationale financiële 
instellingen. Voordat de Commissie 
financieringsbesluiten goedkeurt, moet zij 
eerst garanties krijgen van de regeringen 
van partnerlanden dat zij inspanningen 
om het nationale parlementaire toezicht 
en de auditcapaciteiten te verhogen zal 
bevorderen of zal toestaan dat de EU dit 
toezicht en deze capaciteiten bevordert en 
steunt, met inbegrip van openbare 
toegang tot informatie.

Or. en
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Motivering

De bepalingen “... als het beheer …” zitten reeds vervat in het huidige DCI (artikel 25) en in 
het huidige ENPI, en dienen als voorwaarde opgenomen te worden in de bepaling inzake 
begrotingssteun, zoals ook het geval is in die huidige instrumenten. De bepalingen zijn tevens 
in overeenstemming met lid 14 van de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 mei 
over “De toekomstige strategie inzake EU-begrotingssteun aan derde landen”en komen 
eveneens voor in het ontwerpverslag van de BUDG-commissie over de herziening van het 
Financieel Reglement, maar niet in het huidige Financieel Reglement. Ze moeten daarom 
opgenomen worden in de CIR.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële bijstand van de Unie, via 
alle soorten financiering waarvan sprake 
in lid 1, wordt enkel verleend op 
voorwaarde dat de verbintenissen van de 
begunstigde partijen om eisen na te leven 
die de zichtbaarheid van de bijstand van 
de Unie zullen verzekeren, nagekomen 
worden. Er worden passende 
minimumeisen opgesteld door de 
Commissie, in nauwe samenwerking met 
de begunstigden, en er moet toezicht 
worden uitgeoefend op de naleving van 
die eisen.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 en in artikel 6, lid 1, bedoelde 
financieringsvormen en de in lid 3 
bedoelde uitvoeringswijzen worden 
gekozen op basis van hun vermogen om de 
specifieke doeleinden van de acties te 

4. De in lid 1 en in artikel 6, lid 1, bedoelde 
financieringsvormen en de in lid 3 
bedoelde uitvoeringswijzen worden 
gekozen op basis van hun vermogen om de 
specifieke doeleinden van de acties te 
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verwezenlijken, onder meer rekening 
houdend met de kosten van controles, de 
administratieve belasting en het verwachte 
risico van niet-naleving. Wat subsidies 
betreft, houdt dit mede in dat het gebruik 
van vaste bedragen, forfaits en schalen van 
eenheidskosten wordt overwogen.

verwezenlijken, rekening houdend met de 
kosten van controles, de administratieve 
belasting en het verwachte risico van niet-
naleving. Wat subsidies betreft, houdt dit 
mede in dat het gebruik van vaste 
bedragen, forfaits en schalen van 
eenheidskosten wordt overwogen.

Or. en

Motivering

Hoewel de Commissie de nodige flexibiliteit moet krijgen om de tenuitvoerlegging aan te 
passen aan veranderende omstandigheden, moet vermeden worden dat zij volledig 
willekeurige discretionaire bevoegdheden krijgt. Uitdrukkingen als “onder meer”, 
“waaronder”, enz. dienen daarom zo veel mogelijk vermeden te worden.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij gebruik van een financieringsvorm 
als bedoeld in lid 1 of in artikel 6, lid 1, 
kan de samenwerking tussen de Unie en 
haar partners onder andere de volgende 
vormen aannemen:

6. Bij gebruik van een financieringsvorm 
als bedoeld in lid 1 of in artikel 6, lid 1, 
kan de samenwerking tussen de Unie en 
haar partners de volgende vormen 
aannemen:

Or. en

Motivering

Hoewel de Commissie de nodige flexibiliteit moet krijgen om de tenuitvoerlegging aan te 
passen aan veranderende omstandigheden, moet vermeden worden dat zij volledig 
willekeurige discretionaire bevoegdheden krijgt. Uitdrukkingen als “onder meer”, 
“waaronder”, enz. dienen daarom zo veel mogelijk vermeden te worden.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle leveringen en goederen die zijn 4. Alle leveringen en goederen, met 
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aangeschaft in het kader van een 
overheidsopdracht of een 
subsidieovereenkomst die overeenkomstig 
deze verordening wordt gefinancierd, 
moeten van oorsprong zijn uit een voor 
deelname in aanmerking komend land. 
Wanneer het gebruik van de concurrentiële 
onderhandelingsprocedure is toegestaan, 
mogen de leveringen en goederen echter 
van oorsprong zijn uit elk land. De in deze 
verordening gebezigde term “van 
oorsprong” wordt gedefinieerd in de 
desbetreffende Uniewetgeving over de 
oorsprongsregels voor douanedoeleinden.

inbegrip van de goederen, werken en 
diensten die onder de goede 
aanbestedingspraktijken van de 
OESO/DAC vallen, die zijn aangeschaft in 
het kader van een overheidsopdracht of een 
subsidieovereenkomst die overeenkomstig 
deze verordening wordt gefinancierd, 
moeten van oorsprong zijn uit een voor 
deelname in aanmerking komend land. Het 
gebruik van landenspecifieke 
aanbestedingssystemen dient de 
standaardoptie te zijn voor landen op de 
DAC-lijst van ODA-begunstigden van de 
OESO die zulke subsidies krijgen.
Wanneer het gebruik van de concurrentiële 
onderhandelingsprocedure is toegestaan, 
mogen de leveringen en goederen echter 
van oorsprong zijn uit elk land. De in deze 
verordening gebezigde term “van 
oorsprong” wordt gedefinieerd in de 
desbetreffende Uniewetgeving over de 
oorsprongsregels voor douanedoeleinden.

Or. en

Motivering

Om de voorschriften inzake aanbestedingen en het gunnen van opdrachten in 
overeenstemming met de aanbevelingen van de OESO/DA- aanbeveling betreffende het 
ontkoppelen van ODA voor de minst ontwikkelde landen en arme landen met hoge schulden 
van 2001 en 2008 te brengen.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien het Financieel Reglement een 
discretionaire bevoegdheid bij de keuze 
van de contractant toestaat, wordt, waar 
dat gepast is, voorrang gegeven aan 
plaatselijke en regionale contractanten.

6. Indien het Financieel Reglement een 
discretionaire bevoegdheid bij de keuze 
van de contractant toestaat, wordt voorrang 
gegeven aan plaatselijke en regionale 
contractanten.

Or. en
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Motivering

Om de voorschriften inzake aanbestedingen en het gunnen van opdrachten in 
overeenstemming met de aanbevelingen van de OESO/DAC-aanbeveling betreffende het 
ontkoppelen van ODA voor de minst ontwikkelde landen en arme landen met hoge schulden 
van 2001 en 2008 te brengen.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. In afwijking van alle andere 
voorschriften kunnen aan aanvragers 
beperkende eisen worden gesteld op het 
gebied van de nationaliteit, de 
vestigingsplaats of de aard van de 
aanvrager, indien dat vereist is op grond 
van de aard en de doelstellingen van de 
actie en voor zover dat noodzakelijk is 
voor een doeltreffende uitvoering. 
Dergelijke beperkingen kunnen met name 
van toepassing zijn op de deelname aan 
toekenningsprocedures voor acties met 
betrekking tot grensoverschrijdende 
samenwerking.

7. Bij uitzondering en in terdege 
gemotiveerde gevallen kunnen aan 
aanvragers beperkende eisen worden 
gesteld op het gebied van de nationaliteit, 
de vestigingsplaats of de aard van de 
aanvrager, indien dat vereist is op grond 
van de specifieke aard en de doelstellingen
van de actie en voor zover dat noodzakelijk 
is voor een doeltreffende uitvoering.

Or. en

Motivering

Om de voorschriften inzake aanbestedingen en het gunnen van opdrachten in 
overeenstemming met de aanbevelingen van de OESO/DAC-aanbeveling betreffende het 
ontkoppelen van ODA voor de minst ontwikkelde landen en arme landen met hoge schulden 
van 2001 en 2008 te brengen, dienen afwijkingen enkel in uitzonderlijke gevallen en zo weinig 
mogelijk te worden toegepast.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ontwikkelingslanden en c) ontwikkelingslanden en 



PA\902163NL.doc 31/39 PE489.521v01-00

NL

ontwikkelingsgebieden, zoals gedefinieerd
door de Commissie voor 
Ontwikkelingsbijstand van de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO/DAC), die geen lid 
zijn van de G20, alsmede landen en 
gebieden overzee waarop Besluit 
[2001/822/EG van de Raad van 27 
november 2001] van toepassing is;

ontwikkelingsgebieden, zoals opgenomen 
in de door de Commissie voor 
Ontwikkelingsbijstand van de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO/DAC) gepubliceerde 
DAC-lijst van de ODA-begunstigden, 
alsmede landen en gebieden overzee 
waarop Besluit [2001/822/EG van de Raad 
van 27 november 2001] van toepassing is;

Or. en

Motivering

Het uitsluiten van ontwikkelingslanden die lid zijn van de G20 zou niet aansluiten op de DAC-
aanbeveling voor het ontkoppelen van hulp en de DAC-definitie van ontkoppeling, die vereist 
dat aanbestedingen openstaan voor alle OESO-landen en in grote mate voor alle 
ontwikkelingslanden (waarbij het woord “in grote mate” wordt opgenomen om een aantal 
landen waarvoor een VN-embargo geldt, te kunnen uitsluiten). Dat zou de ODA van de EU 
aan de minst ontwikkelde landen en arme landen met hoge schulden gekoppeld maken, wat 
zou betekenen dat de EU eenzijdig afwijkt van eerdere overeenkomsten die in het 
multilaterale kader van de OESO/DAC, waarvan de Commissie een volwaardig lid is, bereikt 
werden. Het zou evenmin compatibel zijn met de afspraken van Accra en Busan, met name die 
laatste, die pas onlangs werden gemaakt in het kader van een “mondiaal partnerschap voor 
ontwikkelingssamenwerking”.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) ontwikkelingslanden, zoals 
gedefinieerd door de OESO/DAC, die lid 
zijn van de G20, en andere landen en 
gebieden, indien zij begunstigden zijn van 
acties die door de Unie worden 
gefinancierd uit hoofde van de 
instrumenten waarop dit artikel 
betrekking heeft;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het uitsluiten van ontwikkelingslanden die lid zijn van de G20 zou niet aansluiten op de DAC-
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aanbeveling voor het ontkoppelen van hulp en de DAC-definitie van ontkoppeling, die vereist 
dat aanbestedingen openstaan voor alle OESO-landen en in grote mate voor alle 
ontwikkelingslanden (waarbij het woord “in grote mate” wordt opgenomen om een aantal 
landen waarvoor een VN-embargo geldt, te kunnen uitsluiten). Dat zou de ODA van de EU 
aan de minst ontwikkelde landen en arme landen met hoge schulden gekoppeld maken, wat 
zou betekenen dat de EU eenzijdig afwijkt van eerdere overeenkomsten die in het 
multilaterale kader van de OESO/DAC, waarvan de Commissie een volwaardig lid is, bereikt 
werden. Het zou evenmin compatibel zijn met de afspraken van Accra en Busan, met name die 
laatste, die pas onlangs werden gemaakt in het kader van een “mondiaal partnerschap voor 
ontwikkelingssamenwerking”.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) lidstaten van de OESO/DAC, ten aanzien 
van opdrachten die worden uitgevoerd in 
een van de minst ontwikkelde landen, zoals 
gedefinieerd door de OESO/DAC.

f) lidstaten van de OESO, ten aanzien van 
opdrachten die worden uitgevoerd in een 
van de minst ontwikkelde landen of arme 
landen met hoge schulden, zoals
opgenomen in de door de OESO/DAC 
gepubliceerde DAC-lijst van ODA-
begunstigden.

Or. en

Motivering

Om de voorschriften voor aanbestedingen en het gunnen van opdrachten af te stemmen op de 
DAC-aanbeveling voor de ontkoppeling van ODA aan de minst ontwikkelde landen en aan 
arme landen met hoge schulden van 2001 en 2008: om aan te sluiten op de aanbeveling, moet 
deze bepaling de leden van de OESO afdekken (niet OESA/DAC), aangezien de OESO/DAC-
definitie van ongekoppelde steun de subsidiabiliteit van alle OESO-landen in aanmerking 
neemt (en niet alleen die van de DAC-landen: niet alle OESO-leden zijn DAC-leden). Om 
deze bepalingen af te stemmen op de aanbeveling, moeten ze eveneens betrekking hebben op 
het geval van opdrachten die uitgevoerd worden in een arm land met hoge schulden.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) landen met traditionele economische, a) landen met traditionele economische, 
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commerciële of geografische banden met 
buurlanden die een begunstigd land zijn; of

commerciële of geografische banden met 
buurlanden die een begunstigd land of 
begunstigde regio zijn; of

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie onderwerpt haar acties 
geregeld aan toezicht en evaluatie, en 
evalueert regelmatig de resultaten van de 
toepassing van sectoraal beleid en sectorale 
acties en de doeltreffendheid van de 
programmering, eventueel door middel van 
onafhankelijke externe evaluaties, om na te 
gaan of de doelstellingen zijn verwezenlijkt 
en om aanbevelingen te kunnen doen voor 
verbeteringen in toekomstige maatregelen.

1. De Commissie onderwerpt haar acties 
geregeld aan toezicht en evaluatie, en 
evalueert regelmatig de resultaten van de 
toepassing van sectoraal beleid en sectorale
acties en de doeltreffendheid van de 
programmering, eventueel door middel van 
onafhankelijke externe evaluaties, om na te 
gaan of de doelstellingen zijn verwezenlijkt 
en om aanbevelingen te kunnen doen voor 
verbeteringen in toekomstige maatregelen. 
Deze evaluaties worden uitgevoerd op 
basis van vooraf bepaalde, duidelijke, 
transparante en meetbare indicatoren.
Voorstellen van het Europees Parlement 
of de Raad voor externe onafhankelijke 
evaluaties worden naar behoren in 
aanmerking genomen.

Or. en

Motivering

De zin “Voorstellen van het Europees Parlement…” is reeds opgenomen in het huidige DCI 
(artikel 33: Evaluatie)
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Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zendt haar 
evaluatieverslagen ter informatie toe aan 
het Europees Parlement en de Raad. De 
lidstaten kunnen verzoeken dat specifieke 
evaluaties in de in artikel 15 bedoelde 
comités worden besproken. De resultaten 
daarvan worden gebruikt bij de opzet van 
programma’s en de toewijzing van 
middelen.

2. De Commissie zendt haar 
beoordelingsverslagen toe aan het 
Europees Parlement en de Raad. Het 
Europees Parlement en de lidstaten 
kunnen verzoeken dat specifieke evaluaties 
in de in artikel 15 bedoelde comités 
worden besproken. De resultaten daarvan 
worden gebruikt bij de opzet van 
programma’s en de toewijzing van 
middelen.

Or. en

Motivering

Hoewel het EP geen lid is van de beheerscomités, dient het het recht te hebben om 
beoordelingen door te sturen naar deze comités.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie betrekt alle relevante 
belanghebbenden op passende wijze bij de 
evaluatie van de bijstand van de Unie 
waarin deze verordening voorziet.

3. De Commissie betrekt alle relevante 
belanghebbenden, ook de niet-
overheidsactoren en plaatselijke 
overheden, bij de evaluatie van de bijstand 
van de Unie waarin deze verordening 
voorziet.

Or. en

Motivering

Het opnemen van niet-overheidsactoren en plaatselijke overheden is reeds overeengekomen 
in het huidige DCI (artikel 33: Evaluatie).
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het tweejaarlijkse verslag bevat 
gegevens met betrekking tot de 
voorafgaande twee jaar inzake de 
gefinancierde maatregelen, de resultaten 
van het toezicht en de evaluatie, de 
inschakeling van de relevante partners en 
de uitvoering van de vastleggings- en de 
betalingskredieten. Het verslag bevat een 
beoordeling van de bijstand van de Unie,
voor zover mogelijk aan de hand van 
specifieke en meetbare indicatoren 
betreffende de rol die de bijstand heeft 
gespeeld bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de instrumenten.

2. Het tweejaarlijkse verslag bevat 
gegevens met betrekking tot de 
voorafgaande twee jaar inzake de 
gefinancierde maatregelen, de resultaten 
van het toezicht en de evaluatie, de 
inschakeling van alle relevante partners en 
de uitvoering van de vastleggings- en de 
betalingskredieten. Met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
elk instrument, bevat het verslag een 
beoordeling van de complementariteit van 
en de synergieën tussen de instrumenten 
die gefinancierd worden uit de EU-
begroting en van de bijstand van de Unie, 
op basis van vooraf bepaalde, duidelijke, 
transparante en meetbare indicatoren.
Voor het DCI en voor alle maatregelen 
die verband houden met 
klimaatverandering, moet in het verslag 
ook duidelijk worden aangetoond welk 
hefboomeffect door de privésector 
gegenereerde financiële middelen hebben, 
hoe zij bijdragen tot het uitbannen van de 
armoede en hoe zij afgestemd zijn op de 
beginselen van doeltreffendheid van hulp, 
of, in het geval van klimaatfinanciering, 
hoe zij voldoen aan de prioritaire 
gebieden en afspraken van het UNFCCC.

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering die in het kader van de De financiering die in het kader van de 
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instrumenten wordt toegewezen, wordt 
onderworpen aan een jaarlijks 
traceringssysteem op basis van de methode 
van de OESO (“Rio-markers”), dat 
geïntegreerd wordt in de bestaande 
methode voor het prestatiebeheer van de 
EU-programma’s; met behulp van het 
traceringssysteem worden de uitgaven voor 
klimaatactie en biodiversiteit 
gekwantificeerd op het niveau van de in 
artikel 2, lid 1, bedoelde actieprogramma’s, 
afzonderlijke maatregelen en bijzondere 
maatregelen en opgenomen in de evaluaties 
en tweejaarlijkse verslagen. Op basis van 
de goedgekeurde indicatieve
programmeringsdocumenten wordt een 
jaarlijkse raming opgesteld van de totale 
uitgaven voor klimaatactie en 
biodiversiteit.

instrumenten wordt toegewezen, wordt 
onderworpen aan een jaarlijks 
traceringssysteem op basis van de methode 
van de OESO (“Rio-markers”), dat 
geïntegreerd wordt in de bestaande 
methode voor het prestatiebeheer van de 
EU-programma’s; met behulp van het 
traceringssysteem worden de uitgaven voor 
klimaatactie en biodiversiteit 
gekwantificeerd op het niveau van de in 
artikel 2, lid 1, bedoelde actieprogramma’s, 
afzonderlijke maatregelen en bijzondere 
maatregelen en opgenomen in de evaluaties 
en tweejaarlijkse verslagen. Op basis van 
de goedgekeurde strategische
programmeringsdocumenten wordt een 
jaarlijkse raming opgesteld van de totale 
uitgaven voor klimaatactie en 
biodiversiteit, evenals een afzonderlijke 
berekening van de middelen die aan 
ontwikkelingslanden werden verstrekt en 
zullen worden verstrekt om hen te helpen 
om de gevolgen van de 
klimaatverandering te beperken en zich 
eraan aan te passen, in overeenstemming 
met de internationale verbintenissen van 
de Unie.

Or. en

Motivering

De uitgesplitste gegevens over klimaatfinanciering zijn noodzakelijk om de medewetgevers in 
staat te stellen om de verbintenissen van de EU, die in 2009 zijn aangegaan op de COP 15-
conferentie inzake klimaatverandering in Kopenhagen, om “nieuwe en aanvullende 
middelen” vrij te maken voor de aanpassing aan en de beperking van klimaatverandering 
ontwikkelingslanden, te controleren.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een waarnemer van de Europese 
Investeringsbank neemt deel aan de 
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werkzaamheden van het comité voor wat 
betreft kwesties die betrekking hebben op 
de Bank.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is opgenomen in de meeste bestaande financieringsinstrumenten.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het vastgestelde besluit blijft van 
toepassing gedurende de geldigheidsduur
van het vastgestelde document, het 
vastgestelde actieprogramma of de 
vastgestelde maatregel.

Het vastgestelde besluit blijft van 
toepassing gedurende een bepaalde 
periode die vermeld dient te worden in het 
vastgestelde document, het vastgestelde 
actieprogramma of de vastgestelde 
maatregel, maar niet langer dan zes 
maanden na de vaststelling ervan.

Or. en

Motivering

Deze procedure wordt door de Commissie enkel voorgesteld voor “uitvoeringshandelingen 
die onmiddellijk van toepassing zijn, met inbegrip van wijzigingen van bestaande 
actieprogramma’s en maatregelen” in noodgevallen. Daarbij wordt de onderzoeksprocedure 
gehanteerd, maar met de uitzondering dat de Commissie de bevoegdheid krijgt om “een 
uitvoeringshandeling vast te stellen die onmiddellijk van toepassing is zonder voorafgaande 
voorlegging aan een comité en die gedurende ten hoogste zes maanden van kracht blijft, 
behoudens andersluidende bepaling in de basishandeling”. Door deze periode uit te breiden 
naar de geldigheidsduur van het document (die kan overeenstemmen met de geldigheidsduur 
van de eigenlijke verordening), krijgt de Commissie in feite vrij spel, zonder dat het Europees 
Parlement het besluit kan wijzigen of intrekken en zonder dat het de mogelijkheid krijgt om 
voldoende toezicht uit te oefenen op dat besluit.
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Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toetsing en evaluatie van de instrumenten Tussentijdse beoordeling en evaluatie van 
de instrumenten

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 december 2017 stelt de 
Commissie een verslag op over de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
elk van de instrumenten, aan de hand van 
resultaat- en impactindicatoren waarmee de 
doelmatigheid van het gebruik van de 
middelen en de Europese meerwaarde van 
de instrumenten wordt gemeten, zulks met 
het oog op een besluit tot verlenging, 
wijziging of opschorting van uit hoofde 
van de instrumenten uitgevoerde acties. 
Het verslag beoordeelt bovendien de 
mogelijkheden voor vereenvoudiging, de 
interne en externe samenhang, de verdere 
relevantie van alle doelstellingen en de 
bijdrage die de maatregelen hebben 
geleverd tot de prioriteiten van de Unie op 
het gebied van slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Ook wordt in het verslag 
rekening gehouden met bevindingen en 
conclusies inzake de impact van de 
instrumenten op de lange termijn.

1. Uiterlijk op 31 maart 2017 dient de 
Commissie een verslag in bij het Europees 
Parlement en de Raad waarin de 
tenuitvoerlegging van elk instrument en 
van deze verordening gedurende de eerste 
drie jaar beoordeeld wordt en over de 
verwezenlijking van de doelstellingen, aan 
de hand van resultaat- en impactindicatoren 
waarmee de doelmatigheid van het gebruik 
van de middelen en de meerwaarde van de 
instrumenten wordt gemeten, zulks met het 
oog op een besluit tot verlenging, wijziging 
of opschorting van uit hoofde van de 
instrumenten uitgevoerde acties Het 
verslag beoordeelt bovendien de 
mogelijkheden voor vereenvoudiging, de 
interne en externe samenhang, met 
inbegrip van de samenhang van het 
ontwikkelingsbeleid, en de verdere 
relevantie van alle doelstellingen. Ook 
wordt in het verslag rekening gehouden 
met bevindingen en conclusies inzake de 
impact van de instrumenten op de lange 
termijn.

Or. en
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Motivering
1. De zin “dient de Commissie … in …” is reeds opgenomen in het huidige DCI (artikel 40: 

Herziening)
2. Niet enkel de “Europese meerwaarde” dient beoordeeld te worden, maar ook de 

meerwaarde op het vlak van de verwezenlijking van de doelstellingen van de instrumenten 
zelf.

3. De zin “de bijdrage die de maatregelen hebben geleverd tot de prioriteiten van de Unie op 
het gebied van slimme, duurzame en inclusieve groei” dient geschrapt te worden: hij is niet 
relevant voor alle instrumenten op het vlak van extern optreden (bv. DCI, IfS, EIDHR) en 
dient daarom waar relevant te worden opgenomen in de specifieke instrumenten.

4. De verplichting tot samenhang in het ontwikkelingsbeleid voor alle maatregelen van de EU 
zit vervat in artikel 208 VWEU.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing met ingang van 
1 januari 2014.

Zij is van toepassing met ingang van 1 
januari 2014 tot en met 31 december 2020.

Or. en

Motivering

Er dient een vervaldatum voor de nieuwe verordening te worden vermeld. Die dient samen te 
vallen met de looptijd van het nieuwe MFK.


