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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De gemeenschappelijke regels en 
procedures dienen in overeenstemming te 
zijn met de financiële voorschriften die van 
toepassing zijn op de jaarlijkse begroting 
van de Unie, die zijn vastgesteld in een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad, hierna het "Financieel 
Reglement" genoemd, ten aanzien 
waarvan in alle gevallen wordt verwezen 
naar de meest recente van kracht zijnde 
versie van die verordening, met inbegrip 
van de uitvoeringsvoorschriften van het 
Financieel Reglement die door de 
Commissie zijn vastgesteld.

(7) De gemeenschappelijke regels en 
procedures dienen in overeenstemming te 
zijn met de financiële voorschriften die van 
toepassing zijn op de jaarlijkse begroting 
van de Unie, die zijn vastgesteld in een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad, hierna het “Financieel 
Reglement” genoemd, met inbegrip van de 
uitvoeringsvoorschriften van het Financieel 
Reglement die door de Commissie zijn 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 2

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 

2. De Commissie ziet erop toe dat acties 
doeltreffend en efficiënt 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 
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voorschriften en procedures die zijn 
vastgesteld in het Financieel Reglement, 
dat het financiële en juridische basiskader 
voor de uitvoering van de instrumenten 
vormt.

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

Amendement 3

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

Houdt verband met het amendement op artikel 1, lid 2.

Amendement 4

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 de indicatieve 
programmeringsdocumenten afzonderlijke 
maatregelen goedkeuren volgens dezelfde 
voorschriften en procedures als die welke 
voor actieprogramma’s gelden.
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Or. en

Amendement 5

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 
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.

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 10% van het 
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.

Or. en

Amendement 6

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 

4. Er vindt Er vindt op projectniveau een 
passend milieuonderzoek plaats, waar 
nodig met inbegrip van een 
milieueffectbeoordeling voor 
milieugevoelige projecten, in het bijzonder 
voor belangrijke nieuwe infrastructuur. 
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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.

Waar zulks relevant is, wordt bij de 
uitvoering van sectorale programma's 
gebruik gemaakt van strategische 
milieueffectbeoordelingen. Er wordt op 
toegezien dat de alle voorname
belanghebbenden bij de 
milieubeoordelingen worden betrokken en 
dat het publiek toegang krijgt tot de 
resultaten.

Or. en

Amendement 7

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:

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij parallelle medefinanciering wordt een 
actie in meerdere, duidelijk te 
onderscheiden componenten opgedeeld, 
die elk worden gefinancierd door de 
verschillende partners die de 
medefinanciering verstrekken, en wel zo 
dat de eindbestemming van de financiering 
altijd traceerbaar is.

Bij parallelle medefinanciering wordt een 
actie in meerdere, duidelijk te 
onderscheiden componenten opgedeeld, 
die elk worden gefinancierd door de 
verschillende partners die de 
medefinanciering verstrekken, en wel zo 
dat de eindbestemming van de financiering 
altijd traceerbaar is.

Or. en



PA\901453NL.doc 7/12 PE489.414v01-00

NL

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij gemeenschappelijke medefinanciering 
worden de totale kosten van het project of 
programma verdeeld tussen de partners die 
de medefinanciering verstrekken en 
worden de geldmiddelen 
gemeenschappelijk ingebracht, en wel zo 
dat het niet mogelijk is de 
financieringsbron van een specifieke 
activiteit in het kader van de actie na te 
gaan.

Bij gemeenschappelijke medefinanciering 
worden de totale kosten van het project of 
programma verdeeld tussen de partners die 
de medefinanciering verstrekken en 
worden de geldmiddelen 
gemeenschappelijk ingebracht, en wel zo 
dat het niet mogelijk is de 
financieringsbron van een specifieke 
activiteit in het kader van de actie na te 
gaan.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) wat het PI betreft: ontwikkelde 
landen die een prominente rol spelen in 
de internationale economie en handel, op 
multilaterale fora, in mondiaal bestuur en 
bij het aanpakken van uitdagingen die 
van wereldwijd belang zijn en waar de 
Unie aanmerkelijke belangen heeft;

Or. en
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Amendement 11

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 
evaluatieverslagen ter informatie toe aan 
het Europees Parlement en de Raad. De 
resultaten daarvan worden gebruikt bij de 
opzet van programma's en de toewijzing 
van middelen.

Or. en

Amendement 12

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 voorname 
belanghebbenden bij de evaluatie van de 
bijstand van de Unie waarin deze 
verordening voorziet.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tweejaarlijks verslag Jaarverslag

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie onderzoekt de voortgang 
van de uitvoering van de maatregelen op 
het gebied van financiële bijstand in het 
kader van haar externe optreden en legt het 
Europees Parlement en de Raad iedere
twee jaar, om te beginnen in 2016, een 
verslag voor over de uitvoering en de 
resultaten en, voor zover mogelijk, de 
voornaamste uitkomsten en effecten van de 
hulp. Dit verslag wordt tevens voorgelegd 
aan het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's.

1. De Commissie onderzoekt de voortgang 
van de uitvoering van de maatregelen op 
het gebied van financiële bijstand in het 
kader van haar externe optreden en legt het 
Europees Parlement en de Raad elk jaar
een verslag voor over de uitvoering en de 
resultaten en, voor zover mogelijk, de 
voornaamste uitkomsten en effecten van de 
hulp. Dit verslag wordt tevens voorgelegd 
aan het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's.

Or. en

Amendement 15

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 jaarverslag 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.
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Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering die in het kader van de 
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.

De financiering die in het kader van de 
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 jaarverslagen. Op basis van de 
goedgekeurde indicatieve 
programmeringsdocumenten wordt een 
jaarlijkse raming opgesteld van de totale 
uitgaven voor klimaatactie en 
biodiversiteit.

Or. en

Amendement 17

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 

1. Uiterlijk op 30 juni 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 
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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. 

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.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
derde dag na de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de 
derde dag na de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. Zij is 
van toepassing van 1 januari 2014 tot 31 
december 2020.

Or. en

Motivering

Houdt verband met het amendement op artikel 17, lid 3.
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing met ingang van 
1 januari 2014.

Schrappen

Or. en

Motivering

Houdt verband met het amendement op artikel 17, lid 1.


