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BEKNOPTE MOTIVERING

Inleiding

Tegen het einde van de zesde zittingsperiode heeft de Commissie buitenlandse zaken de 
Europese Commissie opgeroepen een aanvullend instrument in het leven te roepen voor 
activiteiten met ontwikkelingslanden die niet onder het toepassingsgebied van het 
financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) vallen. Daar de inzet van het 
DCI zich beperkt tot activiteiten die worden aangemerkt als officiële ontwikkelingshulp 
(ODA), was er een juridische leemte betreffende activiteiten met ontwikkelingslanden die 
gebaseerd zijn op wederzijds belang, zoals culturele, academische en technologische 
uitwisselingen, politieke dialoog en ondersteuning van de media.

Om een wildgroei van instrumenten voor het externe beleid te voorkomen, had de Commissie 
buitenlandse zaken voorgesteld om het bestaande financieringsinstrument voor de 
samenwerking met geïndustrialiseerde landen (ICI) (Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de 
Raad) om te vormen tot een "instrument voor samenwerking met derde landen op het gebied 
van niet-ODA-activiteiten".

Rechtsgrondslag

De Commissie kwam met een voorstel voor een wijzigingsverordening ("ICI+") 
(COM(2009)197 definitief), dat werd doorverwezen naar de Commissie internationale handel 
in haar hoedanigheid van ten principale bevoegde commissie, een hoedanigheid die zij 
ontleent aan de voorgeschiedenis - zij was de ten principale bevoegde commissie in het 
oorspronkelijke ICI-dossier. De Commissie buitenlandse zaken verzocht om de status van 
medeverantwoordelijke commissie krachtens artikel 50 van het Reglement van het Parlement, 
met als argument dat het nieuwe instrument niet alleen maar een middel zou worden voor het 
opheffen van een omissie in het oorspronkelijke instrument, maar ook - en vooral - een 
instrument van buitenlands beleid voor de betrekkingen tussen de EU en derde landen in 
Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

In haar nieuwe voorstel breidt de Commissie het geografische toepassingsgebied van de 
oorspronkelijke 17 landen met een hoog inkomen van het ICI uit met 46 landen die vallen 
onder de DCI-verordening, en stelt zij voor om voor de periode 2010-2013 het 
referentiebedrag voor die samenwerking ruwweg te verdubbelen, van 172 miljoen euro naar 
348 miljoen euro. 

Op 1 december 2009 trad het Verdrag van Lissabon in werking, zodat de op het nieuwe 
instrument van toepassing zijnde rechtsgrondslag moest worden gewijzigd. In het nieuwe 
Verdrag heeft het oude artikel 181 A (nu artikel 212) nog slechts betrekking op activiteiten in 
verband met geïndustrialiseerde landen. Daar de omvorming van het ICI tot gevolg heeft dat 
meer dan twee derde van de partnerlanden ontwikkelingslanden zullen zijn, kwamen er twee 
andere rechtsgrondslagen bij: ontwikkelingssamenwerking (artikel 208/9) en handelspolitiek 
(artikel 206/7). In feite sluit geen van de drie rechtsgrondslagen volledig aan bij het soort 
activiteiten die verondersteld worden onder dit nieuwe instrument te vallen, omdat met de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon niet alleen de strekking van artikel 212 is 
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veranderd, maar daarnaast ook de artikelen 208 en 209 een ander aanzien hebben gekregen. 
Armoedebestrijding wordt nu het "hoofddoel" van ontwikkelingssamenwerking. Terwijl 
"armoedebestrijding" in het kader van "officiële ontwikkelingshulp" duidelijk de voornaamste 
doelstelling van het "grote" DCI is, wordt het "kleine", omgevormde ICI verondersteld 
betrekking te hebben op niet-ODA-activiteiten van gemeenschappelijk belang tussen Europa 
en de partnerlanden. De geest van de artikelen 208 en 209 wordt dan ook uitsluitend recht 
gedaan als het DCI-instrument en het (omgevormde) ICI worden gezien als twee delen van 
één geheel.

Bij gebrek aan beter zijn de juridische diensten van de drie instellingen het eens geworden 
over de acceptatie van de drievoudige rechtsgrondslag en stelt de rapporteur voor het 
Commissievoorstel te volgen.

Comitéprocedure

Ook in het kader van het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR), 
het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) en het 
stabiliteitsinstrument (IfS) namen de Commissies AFET en DEVE al het standpunt in dat 
strategiedocumenten en/of indicatieve meerjarenprogramma’s beschouwd moeten worden als 
"gedelegeerde handelingen" in de zin van artikel 290. De Commissie INTA zal naar 
verwachting hetzelfde standpunt innemen ten aanzien van het omgevormde ICI. Dit standpunt 
wordt gedeeld door de juridische dienst van het Parlement en – het zal geen verbazing 
wekken – verworpen door de juridische diensten van de twee andere instellingen. De in dit 
standpunt vervatte interpretatie zou het Parlement de bevoegdheid geven om bezwaar te 
maken tegen voorgestelde ontwerpen van meerjarensamenwerkingsprogramma’s (of 
evaluaties/herzieningen daarvan) indien zulks noodzakelijk wordt geacht. Wat het 
omgevormde ICI betreft zouden we aansluiting moeten zoeken bij de andere instrumenten en 
moeten verzoeken om de status van "gedelegeerde handeling" voor de meerjarenprogramma’s 
(met name gelet op het feit dat de ICI-verordening zelf zeer algemeen is). Er zal overleg 
worden gevoerd met de andere instellingen om het met de Commissie en de Raad eens te 
worden over deze specifiek horizontale kwestie, wat onze onderhandelingspositie en –
capaciteit zou moeten versterken.

Referentiebedrag

Bovenop de 172 miljoen euro die zijn uitgetrokken voor het oorspronkelijke ICI-instrument, 
stelt de Commissie voor 176 miljoen extra uit te trekken voor de nieuwe landen (bijlage II). 
Helaas komen deze bedragen in het geheel niet overeen met het aandeel van de landen die 
onder de toekomstige verordening zullen vallen, want de ontwikkelingslanden in bijlage II 
vertegenwoordigen twee derde van alle landen en de landen met een hoog inkomen dus nog 
maar een derde van het totaal. Wij gaan ervan uit dat dit bij de herziening van de verordening 
aan de orde komt.

De Commissie stelt voor om uit het DCI, van het bedrag van 176 miljoen euro dat is bedoeld 
voor bijlage II-landen, een bedrag van 108,5 miljoen euro over te hevelen. De rapporteur is 
het eens met de rapporteur van INTA en met DEVE dat er geen sprake kan zijn van een 
overdracht van fondsen uit het DCI. 
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Wijzigingen

a) Titel

Gezien de gewijzigde reikwijdte van het herziene ICI-instrument moet de titel worden 
aangepast. In amendement 4 stelt de rapporteur voor om het nieuwe instrument als volgt te 
noemen: "een financieringsinstrument voor de samenwerking met landen in het Midden-
Oosten, Azië, Amerika en Zuid-Afrika". Dit zou dan afgekort kunnen worden met: MAAS.

b) Uitbreiding van het toepassingsgebied

Het instrument verandert van een hulpmiddel dat hoofdzakelijk is bedoeld ter verbetering van 
de economische en handelsbanden met bepaalde landen met een hoog inkomen, in een 
instrument voor buitenlands beleid, waarbij de meeste samenwerkingspartners 
ontwikkelingslanden zijn. De verhouding is een derde geïndustrialiseerde landen en andere 
landen met een hoog inkomen (bijlage I in de voorgestelde verordening1) en twee derde 
ontwikkelingslanden (bijlage II in de voorgestelde verordening2). Naast economische 
samenwerking moeten de activiteiten daarom ook culturele en academische samenwerking 
omvatten. Ontwikkelingslanden (bijlage II) vormen voortaan de meerderheid van de 
"partnerlanden", de eerdere lijst van geïndustrialiseerde landen en andere landen met een hoog 
inkomen wordt teruggebracht tot minder dan een derde van het geheel. Omdat deze nieuwe 
prioriteiten duidelijk tot uitdrukking moeten komen in de tekst, wordt middels de 
amendementen 5, 6, 7, 9, 10, 11 en12 dan ook voorgesteld het toepassingsgebied van de 
verordening uit te breiden.

c) Geen overlap met het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking

Er dient eveneens een helder onderscheid te worden gemaakt tussen het DCI, dat dient ter 
financiering van de officiële ontwikkelingshulp (ODA), en het momenteel in behandeling 
zijnde herziene financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen 
MAAS (het Midden-Oosten, Azië, de Amerika’s en Zuid-Afrika), dat betrekking moet hebben 
op samenwerking vanuit wederzijds belang en duidelijk het stempel "niet-ODA" moet dragen. 
Amendement 5 beoogt een mogelijke overlap tegen te gaan.

d) "Gedelegeerde handelingen"

De amendementen 3, 13, 15, 16, 17 en 18 betreffende "gedelegeerde handelingen" worden in 
soortgelijke vorm ingediend in alle andere financiële instrumenten die op de nominatie staan 

1 Australië, Bahrain, Brunei, Canada, Chinees Taipei (hoewel er met Chinees Taipei geen diplomatieke of 
politieke betrekkingen worden onderhouden, zijn er intensieve contacten op het gebied van economie, handel, 
wetenschappen en technologie, standaarden en normen en op een reeks andere terreinen), Hong-Kong, Japan, 
Republiek Korea, Koeweit, Macao, Nieuw-Zeeland, Oman, Qatar, Saudi Arabië, Singapore, Verenigde 
Arabische Emiraten, Verenigde Staten.
2 Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, 
Cambodja, China, India, Indonesië, Democratische Volksrepubliek Korea, Laos, Maleisië, Maldiven, Mongolië, 
Myanmar/Birma, Nepal, Pakistan, Filippijnen, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Kazachstan, Republiek Kirgizstan, 
Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, Iran, Irak, Jemen, Zuid-Afrika.
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om te worden geëvalueerd. De amendementen 13, 15 en 16 behelzen het verzoek om 
jaarlijkse actieprogramma’s gelijktijdig ter informatie toe te zenden aan de Raad en het 
Parlement.

e) Geen operaties met een militaire of defensiestrekking 

Met amendement 14 wordt het MAAS-instrument aangepast aan de normen van het DCI, 
doordat het defensiedomein uitdrukkelijk wordt uitgesloten van de mogelijke 
samenwerkingsmaatregelen.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1934/2006
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het eerste visum komt als volgt te 
luiden:
"Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op de artikelen 212, 207, lid 2, en 
2009, lid 1,"

Motivering

Verandering van rechtsgrondslag en aanpassing na Lissabon.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De doelstellingen en bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 tot 
vaststelling van een 
financieringsinstrument voor de 
samenwerking met geïndustrialiseerde 
landen en andere landen en gebieden met 
een hoog inkomen1 vormen een passend 
uitgangspunt voor de versterking van de 
samenwerking met de landen die vallen 
onder Verordening (EG) nr. 1905/2006. 
Daarom moet het geografische 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1934/2006 worden uitgebreid en moet 
een financieel referentiebedrag worden 
vastgesteld voor de samenwerking met 
deze zich ontwikkelende landen.

(5) De doelstellingen en bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 tot 
vaststelling van een 
financieringsinstrument voor de 
samenwerking met geïndustrialiseerde 
landen en andere landen en gebieden met 
een hoog inkomen1, zoals hieronder 
gewijzigd, vormen een passend 
uitgangspunt voor de versterking van de 
samenwerking met de landen die vallen 
onder Verordening (EG) nr. 1905/2006. 
Daarom moet het geografische 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1934/2006 worden uitgebreid en moet 
een financieel referentiebedrag worden 
vastgesteld voor de samenwerking met 
deze zich ontwikkelende landen.

Motivering

De doelstellingen en het toepassingsgebied van de verordening van 2006 zijn aanzienlijk 
gewijzigd. We praten zelfs niet langer over hetzelfde instrument. Zonder duidelijke verwijzing 
naar het feit dat de bepalingen gewijzigd worden, zou bovenstaande verklaring niet juist zijn.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De Commissie moet de 
bevoegdheid krijgen om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie met betrekking tot 
meerjarenprogramma's voor 
samenwerking, aangezien deze 
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programma's Verordening (EG) nr. 
1934/2006 aanvullen en algemeen 
toepasbaar zijn.

Motivering

Standaardtekst over gedelegeerde handelingen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1934/2006
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 tot 
vaststelling van een 
financieringsinstrument voor de 
samenwerking met geïndustrialiseerde 
landen en andere landen en gebieden met 
een hoog inkomen en met 
ontwikkelingslanden die vallen onder 
Verordening (EG) nr. 1905/2006.

Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 tot 
vaststelling van een 
financieringsinstrument voor de 
samenwerking met landen in het Midden-
Oosten, Azië, Amerika en Zuid-Afrika 
(MAAS).

Motivering

Er is een nieuwe titel nodig om het ruimere toepassingsgebied van de nieuwe verordening te 
dekken.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1934/2006
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De communautaire financiering 
ondersteunt de economische, financiële en 
technische samenwerking, alsmede andere 
onder haar toepassingsgebieden vallende 

1. De communautaire financiering op 
grond van deze verordening ondersteunt 
de sociaal-economische, financiële, 
technische, culturele en academische 
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vormen van samenwerking met 
geïndustrialiseerde landen en andere 
landen en gebieden met een hoog inkomen 
en met ontwikkelingslanden die vallen 
onder Verordening (EG) nr. 1905/2006.

samenwerking alsmede andere onder haar 
toepassingsgebieden vallende vormen van 
samenwerking met de in bijlage II 
opgenomen ontwikkelingslanden en met 
de in bijlage I opgenomen 
geïndustrialiseerde landen en andere 
landen en gebieden met een hoog inkomen 
('partnerlanden'). In beginsel dient deze 
verordening voor de financiering van 
maatregelen die niet voldoen aan de 
criteria voor officiële ontwikkelingshulp 
(ODA) van de OESO.

Motivering

Het gewijzigde instrument moet ook gebruikt worden voor culturele en academische 
samenwerking. De ontwikkelingslanden zullen nu de meerderheid van de 'partnerlanden' 
vormen; de vroegere lijst van geïndustrialiseerde landen en landen met een hoog inkomen 
maakt nu minder dan een derde van het geheel uit. Deze nieuwe prioriteiten moeten duidelijk 
geformuleerd worden. Er moet ook een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen het 
DCI, dat dient ter financiering van de ODA, en het onlangs herziene financieringsinstrument 
voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen in het Midden-Oosten, Azië, Amerika 
en Zuid-Afrika (MAAS), dat betrekking moet hebben op samenwerking vanuit wederzijds 
belang en duidelijk het stempel "niet-ODA" moet dragen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1934/2006
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Hoofddoel van de samenwerking met de 
in lid 1 bedoelde landen en gebieden is 
een specifieke reactie op de noodzaak om 
de banden met deze landen en gebieden 
aan te halen en met hen nader overleg te 
plegen op bilaterale, regionale dan wel 
multilaterale basis teneinde een gunstiger 
klimaat te scheppen voor de ontwikkeling 
van de betrekkingen tussen de 
Gemeenschap en deze landen en gebieden, 
alsook de dialoog te bevorderen en tevens 
de belangen van de Gemeenschap te 
dienen.

2. Hoofddoel van de samenwerking met 
partnerlanden is een specifieke reactie op 
de noodzaak om de banden met deze 
landen aan te halen en met hen nader 
overleg te plegen op bilaterale, regionale 
dan wel multilaterale basis teneinde een 
gunstiger klimaat te scheppen voor de 
ontwikkeling van de betrekkingen tussen 
de Gemeenschap en de partnerlanden, 
alsook de dialoog te bevorderen, 
wederzijds begrip te kweken en de 
belangen van de Gemeenschap te dienen.
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Motivering

Het gebruik van de term "partnerlanden" houdt verband met amendement 5. Het 
toepassingsgebied van het instrument verandert van 'de belangen van de Gemeenschap 
dienen' in het dekken van activiteiten in het belang van de Europese Unie en de 
partnerlanden.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1934/2006
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De samenwerking heeft tot doel overleg 
te voeren met partners die dezelfde 
politieke, economische en institutionele 
structuren en waarden hebben als de 
Gemeenschap, belangrijke bilaterale 
partners zijn en een rol spelen in 
multilaterale fora en op het vlak van het 
mondiale bestuur. De samenwerking heeft 
tevens betrekking op partners waarmee 
het voor de Gemeenschap van strategisch 
belang is haar betrekkingen te versterken.

1. De samenwerking heeft tot doel overleg 
te voeren met partnerlanden om de 
volgende doelstellingen te bereiken:

- conflicten verzachten en dialoog en 
toenadering bevorderen ;
-  dezelfde politieke, economische en 
institutionele structuren en waarden delen 
en bevorderen; 

- de uitwisseling met belangrijke bilaterale 
partners en actoren in multilaterale fora en 
op het vlak van het mondiale bestuur 
uitbreiden.

Motivering

Verruiming van het toepassingsgebied - de lijst van doelstellingen behoeft geen toelichting.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1934/2006
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van deze 
verordening worden onder 
geïndustrialiseerde en andere landen en 
gebieden met een hoog inkomen de 
landen en gebieden van bijlage I verstaan, 
en onder ontwikkelingslanden de landen 
van bijlage II, hierna "partnerlanden" 
genoemd. Teneinde de regionale 
samenwerking te bevorderen, kan de 
Commissie, wanneer zij actieprogramma's 
als bedoeld in artikel 6 goedkeurt, in naar 
behoren gerechtvaardigde gevallen 
evenwel besluiten dat landen die niet in de 
bijlagen zijn opgenomen ook in 
aanmerking komen, als het uit te voeren 
project of programma een regionaal of 
grensoverschrijdend karakter heeft. In de in 
artikel 5 bedoelde meerjarenprogramma's 
voor samenwerking kan in deze 
mogelijkheid worden voorzien. De 
Commissie wijzigt de lijst in de bijlagen I 
en II overeenkomstig de periodieke 
herziening door de OESO/DAC van de lijst 
van ontwikkelingslanden en stelt de Raad 
daarvan in kennis".

2. Teneinde de regionale samenwerking te 
bevorderen, kan de Commissie, wanneer 
zij actieprogramma's als bedoeld in artikel 
6 goedkeurt, in naar behoren 
gerechtvaardigde gevallen besluiten dat 
landen die niet in de bijlagen zijn 
opgenomen ook in aanmerking komen, als 
het uit te voeren project of programma een 
regionaal of grensoverschrijdend karakter 
heeft. In de in artikel 5 bedoelde 
meerjarenprogramma's voor samenwerking 
kan in deze mogelijkheid worden voorzien. 
De Commissie wijzigt de lijst in de 
bijlagen I en II overeenkomstig de 
periodieke herziening door de OESO/DAC 
van de lijst van ontwikkelingslanden en 
stelt de Raad daarvan in kennis".

Motivering

Zie amendementl 5.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1934/2006
Artikel 4 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 4 wordt punt 1 vervangen 
door:
"1. de bevordering van samenwerking, 
partnerschappen en gezamenlijke 
ondernemingen tussen economische, 
academische, culturele en 
wetenschappelijke actoren met een 
bijzondere nadruk op activiteiten die tot 
doel hebben klimaatverandering tegen te 
gaan en op ecologisch en sociaal 
duurzame, schone en op de plaatselijke 
omstandigheden afgestemde 
technologieën in de Gemeenschap en de 
partnerlanden;"

Motivering

Culturele en milieuvriendelijke activiteiten moeten aan het toepassingsgebied van het 
instrument worden toegevoegd (wijzigingen ten opzichte van de tekst van het originele 
instrument zijn cursief gedrukt).

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1934/2006
Artikel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) In artikel 4 wordt punt 2 vervangen 
door:
"2. de bevordering van bilaterale 
handel, investeringsstromen en 
economische partnerschappen met 
speciale aandacht voor het MKB;"

Motivering

Gezien het feit dat de lijst van partnerlanden gewijzigd is, moeten de gefinancierde 
activiteiten een duidelijke meerwaarde hebben voor beide zijden (wijzigingen ten opzichte van 
de tekst van het originele instrument zijn cursief gedrukt).
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1934/2006
Artikel 4 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) In artikel 4 wordt punt 3 
vervangen door:
"3. de bevordering van dialoog tussen 
politieke, economische, sociale en 
culturele actoren en andere niet-
gouvernementele organisaties uit 
relevante sectoren in de Gemeenschap 
en de partnerlanden;”

Motivering

"Culturele" samenwerking moet worden toegevoegd (wijzigingen ten opzichte van de tekst 
van het originele instrument zijn cursief gedrukt).

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 quinquies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1934/2006
Artikel 4 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies) In artikel 4 wordt punt 5 
vervangen door:
"5. de bevordering van 
samenwerkingsprojecten op gebieden 
zoals onderzoek, wetenschappen en 
technologie, sport en cultuur, 
hernieuwbare energie, vervoer […], 
milieu (inclusief klimaatverandering), 
douane[…], financiële, juridische en 
mensenrechtenaangelegenheden en 
andere gebieden die van 
gemeenschappelijk belang zijn voor de 
Gemeenschap en de partnerlanden;
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Motivering

Er worden gebieden voor mogelijke samenwerking toegevoegd (wijzigingen ten opzichte van 
de tekst van het originele instrument zijn cursief gedrukt).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 sexies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1934/2006
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 sexies) Artikel 6, lid 1, wordt vervangen 
door:
"1. De Commissie keurt jaarlijkse 
actieprogramma's goed die zijn 
opgesteld op basis van de in artikel 5 
bedoelde meerjarenprogramma's voor 
samenwerking en stelt het Europees 
Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig 
in kennis."

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 septies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1934/2006
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 septies) Aan artikel 7 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"1 bis. De communautaire bijstand op 
grond van deze verordening mag niet 
worden gebruikt ter financiering van de 
aanschaf van wapens of munitie, of van 
militaire acties of acties die te maken 
hebben met defensie.".

Motivering

Met het oog op coherentie met artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1905/2006.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1934/2006
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Artikel 9, lid 3, wordt vervangen 
door:
"3. Ondersteunende maatregelen die 
niet in een meerjarenprogramma voor 
samenwerking zijn opgenomen worden 
door de Commissie goedgekeurd; deze 
stelt het Europees Parlement en de Raad 
daarvan gelijktijdig in kennis".

Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1934/2006
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 14 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid om de in artikel 5 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen wordt aan de Commissie verleend 
voor de toepassingsduur van deze 
verordening.
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.
3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
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Commissie verleend onder de 
voorwaarden opgenomen in de artikelen 
14 ter en 14 quater."

Motivering

Standaardtekst over gedelegeerde handelingen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1934/2006
Artikel 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 14 ter
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in artikel 5 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
heeft ingeleid om te besluiten of de 
delegatie van bevoegdheden moet worden 
ingetrokken, streeft ernaar de andere 
instelling en de Commissie hiervan in 
kennis te stellen onder vermelding van de 
gedelegeerde bevoegdheden die zouden 
worden ingetrokken.
3. Het intrekkingsbesluit bevat de redenen 
voor de intrekking en beëindigt de 
delegatie van de in het besluit genoemde 
bevoegdheden. Het besluit treedt 
onmiddellijk in werking of op een in dat 
besluit bepaalde latere datum. Het besluit 
laat de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. 
Het besluit wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.
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Motivering

Standaardtekst over gedelegeerde handelingen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 quinquies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1934/2006
Artikel 14 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 14 quater
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan bezwaar maken tegen een 
gedelegeerde handeling binnen een 
periode van drie maanden na de datum 
van kennisgeving ervan.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad tegen de gedelegeerde 
handeling bezwaar heeft gemaakt, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking.
3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen een 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
maakt, motiveert haar bezwaar tegen de 
gedelegeerde handeling."

Motivering

Standaardtekst over gedelegeerde handelingen.
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