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_____________________________________________________________ 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

tot wijziging van Verordening (EG) 

nr. 1905/2006 tot invoering van een 

financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking en tot 

wijziging van Verordening (EG) 

nr. 1889/2006 tot instelling van een 

financieringsinstrument voor de 

bevordering van democratie en 

mensenrechten in de wereld 

tot wijziging van Verordening (EG) 

nr. 1905/2006 tot invoering van een 

financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Eerste visum 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap, en met name op 

artikel 179, lid 1, en artikel 181, eerste 

alinea, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap, en met name op 

artikel 179, lid 1, 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij de tenuitvoerlegging van deze 

verordeningen zijn incoherenties gebleken 

wat betreft de uitzondering op het beginsel 

dat de kosten die voortvloeien uit 

belastingen, heffingen, rechten en andere 

fiscale lasten niet in aanmerking komen 

voor communautaire financiering. Daarom 

wordt voorgesteld de desbetreffende 

bepalingen van de Verordeningen (EG) 

nr. 1905/2006 en (EG) nr. 1889/2006 te 

wijzigen en met de andere instrumenten in 

overeenstemming te brengen. 

(2) Bij de tenuitvoerlegging van 

Verordening (EG) nr. 1905/2006 zijn 

incoherenties gebleken wat betreft de 

uitzondering op het beginsel dat de kosten 

die voortvloeien uit belastingen, heffingen, 

rechten en andere fiscale lasten niet in 

aanmerking komen voor communautaire 

financiering. Daarom wordt voorgesteld de 

desbetreffende bepalingen van die 

verordening te wijzigen en met de andere 

instrumenten in overeenstemming te 

brengen. 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel -1 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1905/2006 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel -1 bis 

 In Verordening (EG) nr. 1905/2006 wordt 

artikel 27 vervangen door: 

 "(27) De voor de uitvoering van deze 

verordening vereiste maatregelen 

moeten worden vastgesteld 

overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van 

de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling 

van de voorwaarden voor de uitoefening 

van de aan de Commissie verleende 

uitvoeringsbevoegdheden
4
. De 

Commissie moet met name worden 

gemachtigd strategiedocumenten en 

indicatieve meerjarenprogramma's goed 

te keuren. Daar het maatregelen van 

algemene strekking betreft tot wijziging 

van niet-essentiële onderdelen van deze 

verordening door haar aan te vullen met 

nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten 

zij worden vastgesteld volgens de in 
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artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG 

vastgestelde regelgevingsprocedure met 

toetsing. 

 __________________________ 

4
 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23." 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel -1 ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1905/2006 

Artikel 17 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel -1 ter 

 In artikel 17 van Verordening (EG) 

nr. 1905/2006 wordt lid 2 vervangen door: 

 "2. Binnen het in bijlage IV genoemde 

bedrag stelt de Commissie het 

maximumbedrag vast dat aan elk land 

van het suikerprotocol ter beschikking 

wordt gesteld voor het financieren van 

de maatregelen bedoeld in lid 1; daarbij 

wordt uitgegaan van de behoeften van 

het land, wat betreft met name het effect 

van de hervorming van de suikersector 

en het belang van de suikersector voor 

de economie. De toewijzingscriteria 

worden vastgesteld aan de hand van de 

gegevens over de verkoopseizoenen vóór 

2004. 

Verdere instructies over de toewijzing 

van het totale bedrag onder de 

begunstigden zullen door de Commissie 

worden vastgesteld [...]. 

Deze maatregelen zijn bedoeld om niet-

essentiële onderdelen van deze 

verordening te wijzigen, onder meer door 

deze aan te vullen, Zij worden vastgesteld 

overeenkomstig de in artikel 35, lid 3 bis, 

bedoelde regelgevingsprocedure met 

toetsing." 
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Amendement  6 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel -1 quater (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1905/2006 

Artikel 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel -1 quater 

 In Verordening (EG) nr. 1905/2006 wordt 

artikel 21 vervangen door: 

 "De in de artikelen 19 en 20 bedoelde 

strategiedocumenten en indicatieve 

meerjarenprogramma's, en de evaluaties 

daarvan, bedoeld in artikel 19, lid 2, en 

artikel 20, lid 1, alsmede de in artikel 17 

bedoelde begeleidende maatregelen, 

worden door de Commissie 

goedgekeurd. 

Deze maatregelen zijn bedoeld om niet-

essentiële onderdelen van deze 

verordening te wijzigen, onder meer door 

deze aan te vullen, Zij worden vastgesteld 

overeenkomstig de in artikel 35, lid 3 bis, 

bedoelde regelgevingsprocedure met 

toetsing." 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1905/2006 

Artikel 33 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 bis 

 1 bis. In Verordening (EG) nr. 1905/2006 

wordt artikel 33 lid 1 vervangen door: 

 "1. De Commissie onderwerpt haar 

programma's geregeld aan toezicht en 

evaluatie, en zij onderwerpt de 

resultaten van de toepassing van de 

geografische en thematische 

beleidslijnen en programma's en het 

sectoraal beleid en de doeltreffendheid 

van de programmering, eventueel door 
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middel van externe onafhankelijke 

evaluaties, geregeld aan een beoordeling, 

om na te gaan of de doelstellingen zijn 

verwezenlijkt en om aanbevelingen voor 

verbeteringen in toekomstige 

maatregelen te kunnen doen. Voorstellen 

van het Europees Parlement, de 

nationale parlementen of de Raad voor 

externe onafhankelijke evaluaties 

worden naar behoren in rekening 

genomen. Bijzondere aandacht wordt 

geschonken aan de sociale sectoren en 

aan de geboekte vooruitgang met 

betrekking tot de Millennium-

doelstellingen voor Ontwikkeling." 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1905/2006 

Artikel 34 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 ter 

 1 ter. Artikel 34 van Verordening (EG) 

nr. 1905/2006 vervangen door de 

volgende tekst: 

 "1. De Commissie onderzoekt de 

vooruitgang bij de uitvoering van de 

maatregelen die krachtens deze 

verordening zijn genomen en legt het 

Europees Parlement en de Raad een 

jaarverslag over de uitvoering en de 

resultaten en, voor zover mogelijk, de 

voornaamste resultaten en effecten van 

de hulp voor. Dit verslag wordt ook aan 

de nationale parlementen, het 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's toegezonden." 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 quater (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1905/2006 

Artikel 35 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 In Verordening (EG) nr. 1905/2006 wordt 

artikel 35 vervangen door: 

 "1. De Commissie wordt bijgestaan door 

een comité. 

 2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 

zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 

1999/468/EG van toepassing met 

inachtneming van het bepaalde in 

artikel 8 van dat besluit. De in artikel 4, 

lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde 

termijn wordt vastgesteld op 30 dagen. 

 3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 

zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 

1999/468/EG van toepassing met 

inachtneming van het bepaalde in 

artikel 8 van dat besluit. 

 3 bis. Wanneer naar dit lid wordt 

verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en 

met 4 en artikel 7 van Besluit 

1999/468/EG van toepassing, met 

inachtneming van artikel 8 van dat 

besluit. 

 4. Het comité stelt zijn reglement van 

orde vast. 

 5. Een waarnemer van de EIB neemt 

deel aan de werkzaamheden van het 

comité voor wat betreft kwesties die 

betrekking hebben op de Bank." 

Amendement 10 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 2 

Verordening (EG) nr. 1889/2006 

Artikel 13 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In artikel 13 van Verordening (EG) 

nr. 1889/2006 wordt lid 6 vervangen door: 

Schrappen 

"6. Communautaire steun wordt in 

beginsel niet aangewend voor het betalen 

van belastingen, heffingen of rechten in 
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de begunstigde landen." 

 


