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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De Europese Unie staat 
momenteel voor enorme uitdagingen op 
het gebied van grensbeheer, 
grensbescherming en visumbeleid. In zijn 
resolutie van 14 maart 2018 benadrukte 
het Europees Parlement eens te meer 
prioriteit te geven aan versterking van de 
buitengrenzen en aan adequate 
verstrekking van middelen op het gebied 
van asiel en migratie. Een sterker en 
ambitieuzer Europa is alleen mogelijk als 
in meer financiële middelen wordt 
voorzien, wat blijvende steun voor de 
bestaande maatregelen vereist, meer 
middelen voor de 
vlaggenschipprogramma's van de Unie, 
en bijkomende bevoegdheden met 
daaraan gekoppeld bijkomende middelen. 
Er zijn meer financiële middelen vereist 
om de nieuwe taken te kunnen uitvoeren 
en grotere inspanningen te kunnen 
leveren, alsook een betere technische 
uitrusting en meer personeel voor de 
respectieve programma's en 
agentschappen en voor de betrokken 
lidstaten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De lidstaten moeten voldoende 
financiële steun van de Unie krijgen 

(10) De lidstaten moeten voldoende 
financiële steun van de Unie krijgen 
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teneinde de uitvoering te bevorderen van 
het Europees geïntegreerd grensbeheer, dat 
in artikel 4 van Verordening (EU) 
2016/1624 is omschreven aan de hand van 
zijn onderdelen, namelijk grenstoezicht, 
opsporings- en reddingsoperaties tijdens 
grensbewakingsoperaties, risicoanalyse, 
samenwerking tussen de lidstaten 
(ondersteund en gecoördineerd door het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap), 
samenwerking tussen autoriteiten (met 
inbegrip van regelmatige uitwisseling van 
informatie) en samenwerking in het kader 
van het externe optreden van de EU, 
bijvoorbeeld op het gebied van civiel 
crisisbeheer, samenwerking met derde 
landen, technische en operationele 
maatregelen binnen het Schengengebied 
die samenhangen met grenstoezicht en 
bedoeld zijn om irreguliere immigratie 
beter aan te pakken en 
grensoverschrijdende criminaliteit te 
bestrijden, gebruik van geavanceerde 
technologie, kwaliteitscontrole en 
solidariteitsmechanismen, alsmede 
teneinde te verzekeren dat dit beheer in de 
praktijk operationeel wordt. 

teneinde de uitvoering te bevorderen van 
het Europees geïntegreerd grensbeheer, dat 
in artikel 4 van Verordening (EU) 
2016/1624 is omschreven aan de hand van 
zijn onderdelen, namelijk grenstoezicht, 
opsporings- en reddingsoperaties tijdens 
grensbewakingsoperaties, risicoanalyse, 
samenwerking tussen de lidstaten 
(ondersteund en gecoördineerd door het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap), 
samenwerking tussen autoriteiten (met 
inbegrip van regelmatige uitwisseling van 
informatie) en samenwerking in het kader 
van het externe optreden van de EU, 
bijvoorbeeld op het gebied van civiel 
crisisbeheer, samenwerking met derde 
landen, technische en operationele 
maatregelen binnen het Schengengebied 
die samenhangen met grenstoezicht en 
bedoeld zijn om irreguliere immigratie 
beter aan te pakken en 
grensoverschrijdende criminaliteit te 
bestrijden, gebruik van geavanceerde 
technologie, kwaliteitscontrole en 
solidariteitsmechanismen, alsmede 
teneinde te verzekeren dat dit beheer in de 
praktijk operationeel wordt.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om een uniform, hoogwaardig 
toezicht aan de buitengrenzen en een vlot 
legaal grensverkeer langs de buitengrenzen 
mogelijk te maken, dient het instrument bij 
te dragen aan de ontwikkeling van een 
Europees geïntegreerd grensbeheersysteem 
dat alle maatregelen omvat die in verband 
met beleid, recht, systematische 
samenwerking, lastenverdeling, 
situatiebeoordeling en veranderende 
omstandigheden met betrekking tot 
grensposten voor irreguliere migranten, 
personeel, uitrusting en technologie op 

(17) Om een uniform, hoogwaardig 
toezicht aan de buitengrenzen en een vlot 
legaal grensverkeer langs de buitengrenzen 
mogelijk te maken, dient het instrument bij 
te dragen aan de ontwikkeling van een 
Europees geïntegreerd grensbeheersysteem 
dat alle maatregelen omvat die in verband 
met beleid, recht, systematische 
samenwerking, lastenverdeling, 
situatiebeoordeling en veranderende 
omstandigheden met betrekking tot 
grensposten voor irreguliere migranten, 
personeel, uitrusting en technologie op 
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verschillende niveaus worden genomen 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten en het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap, in samenwerking 
met andere actoren zoals derde landen en 
andere EU-organen (met name het 
Europees Agentschap voor het operationeel 
beheer van grootschalige IT-systemen op 
het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
(eu-LISA), Europol en internationale 
organisaties.

verschillende niveaus worden genomen 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten en het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap, in samenwerking 
met andere actoren zoals derde landen en 
andere EU-organen (met name het 
Europees Agentschap voor het operationeel 
beheer van grootschalige IT-systemen op 
het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
(eu-LISA), Europol, EU-crisisbeheer en 
internationale organisaties.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Vanwege de nieuwe 
uitdagingen en de bijkomende taken 
moeten de bij grensbeheer betrokken 
agentschappen worden uitgerust met de 
nodige middelen en het nodige personeel. 
Niet alleen moeten jonge professionals in 
dienst worden genomen, maar ook 
ervaren deskundigen uit de lidstaten, die 
worden ingeschaald al naar gelang hun 
ervaring.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Aangezien grens- en 
visumbeheer nauw verbonden is met 
andere beleidsterreinen, zoals het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij of het EU-
fraudebestrijdingsprogramma, moet de 
Commissie bij de respectieve uitgaven 
toezien op een sterk gecoördineerde 
benadering, mogelijke synergieën en 
transparantie. Met duidelijke en 
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transparante regels moet dubbele 
financiering worden tegengegaan.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De in het kader van het instrument 
gesteunde maatregelen in of met 
betrekking tot derde landen dienen te 
worden genomen in synergie, samenhang 
en complementariteit met andere acties 
buiten de Unie die door de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
worden ondersteund. In het bijzonder dient 
bij de uitvoering van dergelijke acties te 
worden gestreefd naar volledige 
samenhang met de beginselen en de 
algemene doelstellingen van het externe 
optreden en het buitenlandse beleid van de 
Unie ten aanzien van het land of de regio in 
kwestie. Met betrekking tot de externe 
dimensie dient het instrument op gebieden 
die van belang zijn voor het migratiebeleid 
van de Unie en doelstellingen van de Unie
voor interne veiligheid gerichte steun te 
verlenen ter versterking van de 
samenwerking met derde landen en van 
bepaalde belangrijke aspecten van hun 
grensbewaking en grensbeheer.

(34) De in het kader van het instrument 
gesteunde maatregelen in of met 
betrekking tot derde landen dienen te 
worden genomen in synergie, samenhang 
en complementariteit met andere acties 
buiten de Unie die door de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
worden ondersteund. In het bijzonder dient 
bij de uitvoering van dergelijke acties te 
worden gestreefd naar volledige 
samenhang met de beginselen en de 
algemene doelstellingen van het externe 
optreden en het buitenlandse beleid van de 
Unie ten aanzien van het land of de regio in 
kwestie. Met betrekking tot de externe 
dimensie dient het instrument op gebieden 
die van belang zijn voor het migratiebeleid 
van de Unie en doelstellingen van de Unie 
voor interne veiligheid gerichte steun te 
verlenen ter versterking van de 
samenwerking met derde landen, onder 
meer door de deelname aan civiel 
crisisbeheer, en van bepaalde belangrijke 
aspecten van hun grensbewaking en 
grensbeheer.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) In deze verordening dienen de 
initiële, voor de programma’s van de 
lidstaten bestemde bedragen te worden 
vastgesteld, berekend op basis van de 

(38) In deze verordening dienen de 
initiële, voor de programma’s van de 
lidstaten bestemde bedragen te worden 
vastgesteld, berekend op basis van de 
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criteria in bijlage I, die betrekking hebben 
op de lengte en de dreigingsniveaus van de 
land- en zeegrenssegmenten, de werklast 
op de luchthavens en de consulaten, alsook 
het aantal consulaten.

criteria in bijlage I, die betrekking hebben 
op de lengte en de dreigingsniveaus 
gebaseerd op recente en historische 
gegevens van de land- en 
zeegrenssegmenten, de werklast op de 
luchthavens en de consulaten, alsook het 
aantal consulaten.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) De tussentijdse evaluatie 
moet worden gebruikt om de effectiviteit 
van programma's en de EU-meerwaarde 
te beoordelen, problemen op te lossen die 
in de eerste fase aan het licht zijn 
gekomen en een transparant overzicht te 
geven van de tenuitvoerlegging.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) In het licht van de 
dramatische ervaringen die de Europese 
Unie in voorgaande jaren heeft opgedaan 
met grensbeheer en visa en het ontbreken 
van flexibele financiering voor de aanpak 
van deze problemen, moet de thematische 
faciliteit beschikbaar zijn om te kunnen 
inspelen op nieuwe uitdagingen en EU-
meerwaarde te creëren, zonder dat de 
beschikbare marges en 
flexibiliteitsinstrumenten volledig worden 
gebruikt.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
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Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Een deel van de beschikbare 
middelen van het instrument kan ook 
worden toegewezen aan programma’s van 
de lidstaten voor de uitvoering van 
specifieke acties, bovenop hun initiële 
toewijzing. Deze specifieke acties dienen 
te worden vastgesteld op het niveau van de 
Unie. Daarbij moet het gaan om acties die 
een gezamenlijke inspanning vergen of 
nodig zijn om te reageren op 
ontwikkelingen in de Unie waarvoor aan 
één of meer lidstaten extra financiering ter 
beschikking moet worden gesteld, zoals de 
aankoop in het kader van de nationale 
programma’s van lidstaten van technische 
uitrusting die het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap voor het uitvoeren 
van zijn operationele activiteiten nodig 
heeft, de modernisering van de 
behandeling van visumaanvragen, de 
ontwikkeling van nieuwe grootschalige IT-
systemen en de totstandbrenging van 
interoperabiliteit tussen die systemen. Deze 
specifieke acties zullen door de Commissie 
in haar werkprogramma's worden 
vastgesteld .

(43) Een deel van de beschikbare 
middelen van het instrument kan ook 
worden toegewezen aan programma’s van 
de lidstaten voor de uitvoering van 
specifieke acties, bovenop hun initiële 
toewijzing. Deze specifieke acties dienen 
te worden vastgesteld op het niveau van de 
Unie. Daarbij moet het gaan om acties die 
een gezamenlijke inspanning vergen of 
nodig zijn om te reageren op 
ontwikkelingen in de Unie of om deelname 
aan het externe optreden van de Unie, 
zoals civiel crisisbeheer, waarvoor aan één 
of meer lidstaten extra financiering ter 
beschikking moet worden gesteld, zoals de 
aankoop in het kader van de nationale 
programma’s van lidstaten van technische 
uitrusting die het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap voor het uitvoeren 
van zijn operationele activiteiten nodig 
heeft, de modernisering van de 
behandeling van visumaanvragen, de 
ontwikkeling van nieuwe grootschalige IT-
systemen en de totstandbrenging van 
interoperabiliteit tussen die systemen. Deze 
specifieke acties zullen door de Commissie 
in haar werkprogramma's worden 
vastgesteld .

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Om recht te doen aan het belang
van de strijd tegen de klimaatverandering, 
in overeenstemming met de toezeggingen 
van de Unie om de Overeenkomst van 
Parijs en de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal 
dit instrument bijdragen aan de integratie 

(57) Om recht te doen aan het urgente 
karakter van de strijd tegen de 
klimaatverandering, in overeenstemming 
met de toezeggingen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs ten uitvoer te 
leggen en het voortouw te nemen bij de 
tenuitvoerlegging van de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
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van klimaatactie in alle beleidsdomeinen 
en aan de verwezenlijking van het 
streefdoel om globaal 25 % van de EU-
begrotingsuitgaven te gebruiken ter 
ondersteuning van klimaatdoelstellingen. 
Acties ter zake zullen worden vastgesteld 
tijdens de voorbereiding en uitvoering van 
het instrument, en worden heroverwogen in 
het kader van de betrokken evaluatie- en 
beoordelingsprocessen.

Verenigde Naties, met inbegrip van 
gendergelijkheid, zal dit instrument 
bijdragen aan de integratie van klimaatactie 
in alle beleidsdomeinen en aan de 
verwezenlijking van het streefdoel om ten 
minste 25 % van de uitgaven in de MFK-
periode 2021-2027 en zo snel mogelijk en 
uiterlijk in 2027 globaal 30 % van de EU-
begrotingsuitgaven te gebruiken ter 
ondersteuning van klimaatdoelstellingen. 
Acties ter zake zullen worden vastgesteld 
tijdens de voorbereiding en uitvoering van 
het instrument, en worden heroverwogen in 
het kader van de betrokken evaluatie- en 
beoordelingsprocessen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58 bis) Het is van belang om 
gedurende de overgangsperiode en 
gedurende de gehele periode waarin 
uitvoering wordt gegeven aan het 
instrument te zorgen voor degelijk 
financieel beheer en rechtszekerheid. De 
in de periode 2014-2020 genomen 
maatregelen moeten gedurende de 
overgang niet onderbroken worden.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het ondersteunen van de 
doeltreffende tenuitvoerlegging van het 
Europees geïntegreerd grensbeheer door de 
Europese grens- en kustwacht, als 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
en de nationale autoriteiten die 

(a) het ondersteunen van de 
doeltreffende tenuitvoerlegging van het 
Europees geïntegreerd grensbeheer door de 
Europese grens- en kustwacht, als 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
en de nationale autoriteiten die 
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verantwoordelijk zijn voor grensbeheer, 
teneinde legale grensoverschrijdingen te 
vergemakkelijken, irreguliere immigratie 
en grensoverschrijdende criminaliteit te 
voorkomen en op te sporen en 
migratiestromen doeltreffend te beheren;

verantwoordelijk zijn voor grensbeheer, 
teneinde legale grensoverschrijdingen te 
vergemakkelijken, irreguliere immigratie 
en grensoverschrijdende criminaliteit te 
voorkomen en op te sporen en 
migratiestromen doeltreffend te beheren;

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van de in lid 2 
bedoelde specifieke doelstellingen wordt 
het instrument uitgevoerd aan de hand van 
de in bijlage II genoemde 
uitvoeringsmaatregelen.

3. In het kader van de in lid 2 
bedoelde specifieke doelstellingen wordt 
het instrument uitgevoerd aan de hand van 
onder meer de in bijlage II genoemde 
uitvoeringsmaatregelen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van de doelstellingen 
van artikel 3 en overeenkomstig de 
uitvoeringsmaatregelen van bijlage II 
steunt het instrument met name de acties 
van bijlage III.

1. In het kader van de doelstellingen 
van artikel 3 en, waar passend,
overeenkomstig de uitvoeringsmaatregelen 
van bijlage II steunt het instrument met 
name de acties van bijlage III.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De tenuitvoerlegging van het 
instrument mag geen hoge 
administratieve lasten met zich 
meebrengen die negatief uitwerken op de 
effectiviteit ervan of die de lidstaten ervan 
weerhouden financiering aan te spreken.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De Commissie en de lidstaten 
geven samen uitvoering aan het 
instrument. De Commissie stelt ter 
ondersteuning van de lidstaten een 
helpdesk en een contactpunt in en draagt 
zo bij aan een effectieve toewijzing van 
financiering.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het instrument voor de 
periode 2021-2027 bedragen 
8 018 000 000 EUR in lopende prijzen.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2021-2027 bedragen 7 087 760 
000 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2018 
(8 018 000 000 EUR in lopende prijzen).

Motivering

Voorgesteld wordt de financiële middelen te wijzigen conform de resoluties van het EP van 
14 maart en 30 mei over het volgende MFK, op basis van een voorlopige technische 
uitsplitsing per programma die naderhand kan worden aangepast, met inachtneming van het 
algemene standpunt van het EP zoals dat in die resoluties is verwoord en met het algemene 
niveau van 1,3 % van het van het bni van de EU-27.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 4 811 000 000 EUR wordt 
toegewezen aan de in gedeeld beheer 

(a) 4 252 833 000 EUR in prijzen van 
2018 (4 811 000 000 EUR in lopende 



PE626.953v02-00 12/19 AD\1168015NL.docx

NL

uitgevoerde programma’s, en daarvan is 
157 200 000 EUR bestemd voor de in 
artikel 16 bedoelde bijzondere 
doorreisregeling, die in gedeeld beheer 
wordt uitgevoerd;

prijzen)  wordt toegewezen aan de in 
gedeeld beheer uitgevoerde programma’s, 
en daarvan is 138 962 000 EUR in prijzen 
van 2018 (157 200 000 EUR in lopende 
prijzen) bestemd voor de in artikel 16 
bedoelde bijzondere doorreisregeling, die 
in gedeeld beheer wordt uitgevoerd. 

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 3 207 000 000 EUR wordt 
toegewezen voor de thematische faciliteit.

(b) 2 834 927 000 EUR, uitgedrukt in 
prijzen van 2018 (3 207 000 000 EUR in 
lopende prijzen) wordt toegewezen voor de 
thematische faciliteit.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 4 009 000 000 EUR aan de lidstaten 
overeenkomstig de criteria in bijlage I;

(a) 3 543 880 000 EUR, uitgedrukt in 
prijzen van 2018 (4 009 000 000 EUR in 
lopende prijzen) aan de lidstaten 
overeenkomstig de criteria in bijlage I;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 802 000 000 EUR aan de lidstaten 
voor de aanpassing van de toewijzingen 
voor de programma’s als bedoeld in artikel 
13, lid 1.

(b) 708 953 000 EUR in prijzen van 
2018 (802 000 000 EUR in lopende 
prijzen) aan de lidstaten voor de 
aanpassing van de toewijzingen voor de 
programma’s als bedoeld in artikel 13, lid 
1. 
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bijdrage uit de Uniebegroting 
kan worden verhoogd tot 100 % van de 
totale subsidiabele uitgaven voor noodhulp.

5. De bijdrage uit de Uniebegroting 
kan worden verhoogd tot 100 % van de 
totale subsidiabele uitgaven voor noodhulp, 
met inbegrip van deelname aan civiel 
crisisbeheer.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Wanneer een lidstaat besluit met 
steun van het instrument projecten uit te 
voeren met of in een derde land, raadpleegt 
de betrokken lidstaat de Commissie vóór 
het begin van het project.

10. Wanneer een lidstaat besluit met 
steun van het instrument projecten uit te 
voeren met of in een derde land, met 
inbegrip van deelname aan civiel 
crisisbeheer, raadpleegt de betrokken 
lidstaat de Commissie vóór het begin van 
het project.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Wanneer een lidstaat besluit met 
steun van het instrument met of in een 
derde land acties ten uitvoer te leggen in 
verband met het monitoren, opsporen, 
identificeren, volgen, voorkomen en 
onderscheppen van niet-toegestane 
grensoverschrijdingen, waarmee wordt 
beoogd irreguliere immigratie en 
grensoverschrijdende criminaliteit op te 
sporen, te voorkomen en te bestrijden of bij 
te dragen tot het beschermen en het redden 

11. Wanneer een lidstaat besluit met 
steun van het instrument met of in een 
derde land acties ten uitvoer te leggen in 
verband met het monitoren, opsporen, 
identificeren, volgen, voorkomen en 
onderscheppen van niet-toegestane 
grensoverschrijdingen, waarmee wordt 
beoogd irreguliere immigratie en 
grensoverschrijdende criminaliteit op te 
sporen, te voorkomen en te bestrijden of bij 
te dragen tot het beschermen en het redden 
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van de levens van migranten, zorgt de 
betrokken lidstaat ervoor dat hij de 
Commissie in kennis heeft gesteld van de 
bilaterale of multilaterale 
samenwerkingsovereenkomsten met dat 
derde land overeenkomstig artikel 20 van 
Verordening (EU) nr. 1052/2013.

van de levens van migranten, zorgt de 
betrokken lidstaat ervoor dat hij de 
Commissie in kennis heeft gesteld van de 
bilaterale of multilaterale 
samenwerkingsovereenkomsten met dat 
derde land overeenkomstig artikel 20 van 
Verordening (EU) nr. 1052/2013.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 12 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) De lidstaten kunnen besluiten om 
met steun van het instrument materieel aan 
te kopen voor maritieme operaties met 
meerdere doelen, mits dit materieel bij 
benutting door de relevante nationale 
autoriteiten ten minste 60 % van de totale
gebruikstijd voor nationale doeleinden per 
jaar wordt ingezet bij 
grensbewakingsoperaties. Dit materieel 
wordt geregistreerd in het kader van de 
pool van technische uitrusting van het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
met het oog op de beschikbaarstelling van 
deze middelen overeenkomstig artikel 39, 
lid 8, van Verordening (EU) 2016/1624;

(c) De lidstaten kunnen besluiten om 
met steun van het instrument materieel 
voor multifunctioneel gebruik aan te 
kopen of ICT-systemen te ontwikkelen, 
mits dit materieel bij benutting door de 
relevante nationale autoriteiten ten minste 
60 % van de totale gebruikstijd voor 
nationale doeleinden per jaar wordt ingezet 
bij grensbewakingsoperaties. Het materieel 
wordt geregistreerd in het kader van de 
pool van technische uitrusting van het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
met het oog op de beschikbaarstelling van 
deze middelen overeenkomstig artikel 39, 
lid 8, van Verordening (EU) 2016/1624;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten kunnen besluiten 
apparatuur aan te kopen of ICT-systemen 
voor multifunctioneel gebruik te 
ontwikkelen, op voorwaarde dat deze 
apparatuur en systemen, wanneer zij door 
de bevoegde nationale autoriteiten worden 
gebruikt, in de meeste gevallen worden 
gebruikt voor acties die onder het 
toepassingsgebied van het fonds of 
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instrument vallen. De kosten van deze 
acties kunnen eventueel volledig worden 
overgenomen door het fonds of het 
instrument.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Teneinde te waarborgen dat 
effectief wordt beoordeeld in hoeverre het 
instrument zijn doelstellingen 
verwezenlijkt, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 29 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bijlage VIII 
te herzien en de indicatoren aan te vullen 
indien dit noodzakelijk is, alsmede om 
deze verordening aan te vullen met 
bepalingen inzake de vaststelling van een 
kader voor toezicht en evaluatie, onder 
meer met betrekking tot het verstrekken 
van informatie door de lidstaten.

5. Teneinde te waarborgen dat 
effectief wordt beoordeeld in hoeverre het 
instrument zijn doelstellingen 
verwezenlijkt, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 29 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bijlage VIII 
te herzien en de indicatoren aan te vullen 
indien dit noodzakelijk is, alsmede om 
deze verordening aan te vullen met 
bepalingen inzake de vaststelling van een 
kader voor toezicht en evaluatie, onder 
meer met betrekking tot het verstrekken 
van informatie door de lidstaten. Als 
uitgangspunten voor de evaluatie hanteert 
de Commissie de verbeterde 
tenuitvoerlegging van projecten, 
kwalitatieve uitgaven, het terugdringen 
van onnodige administratieve lasten, de 
doeltreffendheid van steun aan de 
lidstaten, en de algehele prioriteiten van 
het Fonds voor interne veiligheid op het 
gebied van grenzen en visa.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Voor de initiële toewijzing van 
financiële middelen wordt de beoordeling 
van de werklast gebaseerd op de meest 
recente gemiddelde cijfers over de 
voorgaande 36 maanden die beschikbaar 

7. Voor de initiële toewijzing van 
financiële middelen wordt de beoordeling 
van de werklast gebaseerd op de meest 
recente gemiddelde cijfers over de 
voorgaande 36 maanden en de historische 
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zijn op de datum waarop deze verordening 
van toepassing wordt. Voor de tussentijdse 
evaluatie wordt de beoordeling van de 
werklast gebaseerd op de meest recente 
gemiddelde cijfers over de voorgaande 36 
maanden die beschikbaar zijn bij de 
tussentijdse evaluatie in 2024. De werklast 
wordt beoordeeld op basis van de volgende 
factoren:

gegevens die beschikbaar zijn op de datum 
waarop deze verordening van toepassing 
wordt. Voor de tussentijdse evaluatie wordt 
de beoordeling van de werklast gebaseerd 
op de meest recente en historische
gemiddelde cijfers die beschikbaar zijn bij 
de tussentijdse evaluatie in 2024. De 
werklast wordt beoordeeld op basis van de 
volgende factoren:

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 11 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Voor de initiële toewijzing wordt in 
het in punt 10 bedoelde verslag voor elk 
grenssegment het gemiddelde 
dreigingsniveau vastgesteld op basis van de 
meest recente gemiddelde cijfers over de 
voorgaande 36 maanden die beschikbaar 
zijn op de datum waarop deze verordening 
van toepassing wordt. Voor de tussentijdse 
evaluatie wordt in het in punt 10 bedoelde 
verslag voor elk grenssegment het 
gemiddelde dreigingsniveau vastgesteld op 
basis van de meest recente gemiddelde 
cijfers over de voorgaande 36 maanden
die beschikbaar zijn bij de tussentijdse 
evaluatie in 2024. Per segment worden de 
volgende specifieke wegingsfactoren 
bepaald overeenkomstig de in Verordening 
(EU) nr. 1052/2013 bedoelde 
dreigingsniveaus:

11. Voor de initiële toewijzing wordt in 
het in punt 10 bedoelde verslag voor elk 
grenssegment het gemiddelde 
dreigingsniveau vastgesteld op basis van de 
meest recente gemiddelde cijfers over de 
voorgaande 36 maanden en de historische 
gegevens die beschikbaar zijn op de datum 
waarop deze verordening van toepassing 
wordt. Voor de tussentijdse evaluatie wordt 
in het in punt 10 bedoelde verslag voor elk 
grenssegment het gemiddelde 
dreigingsniveau vastgesteld op basis van de 
meest recente en historische gemiddelde 
cijfers die beschikbaar zijn bij de 
tussentijdse evaluatie in 2024. Per segment 
worden de volgende specifieke 
wegingsfactoren bepaald overeenkomstig 
de in Verordening (EU) nr. 1052/2013 
bedoelde dreigingsniveaus:

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de samenwerking op nationaal 
niveau verbeteren tussen nationale 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 

(c) de samenwerking op nationaal 
niveau verbeteren tussen nationale 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
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grenstoezicht of voor taken die aan de 
grens worden uitgevoerd, en op EU-niveau 
tussen de lidstaten onderling of tussen de 
lidstaten enerzijds en de relevante organen 
en instanties van de Unie dan wel derde 
landen anderzijds;

grenstoezicht of voor taken die aan de 
grens worden uitgevoerd, en op EU-niveau 
tussen de lidstaten onderling of tussen de 
lidstaten enerzijds en de relevante organen 
en instanties van de Unie, met inbegrip 
van de externe acties en activiteiten, dan 
wel derde landen anderzijds;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) opleiding op het gebied van of ter 
bevordering van de ontwikkeling van 
Europees geïntegreerd grensbeheer, 
rekening houdend met operationele 
behoeften en risicoanalyses en met 
volledige inachtneming van de 
grondrechten;

(c) opleiding op het gebied van of ter 
bevordering van de ontwikkeling van 
Europees geïntegreerd grensbeheer, 
alsmede van civiel crisisbeheer, rekening 
houdend met operationele behoeften en 
risicoanalyses en met volledige 
inachtneming van de grondrechten;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis) Maatregelen gericht op het 
verbeteren van de interoperabiliteit van 
IT-systemen en IT-
communicatienetwerken.
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