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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande 
amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De verscheidenheid van rechts- en 
bestuurssystemen in de lidstaten moet 
adequaat worden aangepakt om een einde 
te maken aan onregelmatigheden en 
fraude te bestrijden. Schommelingen in 
het aantal onregelmatigheden kunnen 
worden gekoppeld aan de voortschrijding 
van de cycli voor meerjarenprogramma's 
en laattijdige rapportage. Dit alles vereist 
een uniform systeem voor het verzamelen 
van vergelijkbare gegevens over 
onregelmatigheden en fraudegevallen in 
de lidstaten, teneinde het meldingsproces 
te standaardiseren en de kwaliteit en 
vergelijkbaarheid van de verstrekte 
gegevens te waarborgen.

Motivering

Resolutie van het Europees Parlement van 3 mei 2018 over het jaarverslag 2016 over de 
bescherming van de financiële belangen van de EU – Fraudebestrijding.  Zie: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-
0196&language=NL&ring=A8-2018-0135

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) De preventiemaatregelen van de 
Commissie en OLAF zijn van 
ontegenzeggelijk belang, evenals de 
bevordering van de tenuitvoerlegging van 
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het systeem voor vroegtijdige opsporing en 
uitsluiting (EDES), het antifraude-
informatiesysteem (AFIS) en de 
afronding van de nationale 
fraudebestrijdingsstrategieën. Om aan 
deze vereisten te voldoen moet een door 
alle lidstaten toe te passen kader voor de 
digitalisering van alle 
tenuitvoerleggingsprocessen met 
betrekking tot EU-beleid (oproepen tot het 
indienen van voorstellen, toepassing, 
beoordeling, tenuitvoerlegging, 
betalingen) worden ontworpen.

Motivering

Resolutie van het Europees Parlement van 3 mei 2018 over het jaarverslag 2016 over de 
bescherming van de financiële belangen van de EU – Fraudebestrijding. Zie: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-
0196&language=NL&ring=A8-2018-0135

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De steun van de Unie voor de 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie, voor de rapportage over 
onregelmatigheden en voor de wederzijdse 
administratieve bijstand en de 
samenwerking op het gebied van douane 
en landbouw moeten worden gestroomlijnd 
in één enkel programma – het 
fraudebestrijdingsprogramma van de EU 
(hierna “het programma”) – om de 
synergetische effecten en de 
begrotingsflexibiliteit te vergroten en het 
beheer te vereenvoudigen.

(6) De steun van de Unie voor de 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie, voor de rapportage over 
onregelmatigheden en voor de wederzijdse 
administratieve bijstand en de 
samenwerking op het gebied van douane 
en landbouw moeten worden gestroomlijnd 
in één enkel programma – het 
fraudebestrijdingsprogramma van de EU 
(hierna “het programma”) – om de 
synergetische effecten en de 
begrotingsflexibiliteit te vergroten en het 
beheer te vereenvoudigen. Bovendien zal 
er in het kader van de opstelling van de 
jaarlijkse werkprogramma’s naar worden 
gestreefd dubbel werk te vermijden en 
synergieën te vinden tussen het 
fraudebestrijdingsprogramma van de EU 
en andere relevante programma’s op 
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gebieden zoals justitie, douane en 
binnenlandse zaken.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De horizontale financiële regels die
zijn aangenomen door het Europees 
Parlement en de Raad op grond van 
artikel 322 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie zijn van 
toepassing op deze verordening. Deze 
regels zijn vastgelegd in het Financieel 
Reglement en hebben in het bijzonder 
betrekking op de procedure voor de 
opstelling van de begroting, de uitvoering 
ervan via subsidies, overheidsopdrachten, 
prijzen, indirecte uitvoering, controle en 
rekening en verantwoording van de 
financiële actoren. De op grond van artikel 
322 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
aangenomen regels hebben eveneens 
betrekking op de bescherming van de 
begroting van Unie bij algemene 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, aangezien 
eerbiediging van de rechtsstaat een 
essentiële voorwaarde is voor goed 
financieel beheer en een doeltreffende EU-
financiering.

(10) De horizontale financiële regels die 
zijn aangenomen door het Europees 
Parlement en de Raad op grond van 
artikel 322 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie zijn van 
toepassing op deze verordening. Deze 
regels zijn vastgelegd in het Financieel 
Reglement en hebben in het bijzonder 
betrekking op de procedure voor de 
opstelling van de begroting, de uitvoering 
ervan via subsidies, overheidsopdrachten, 
prijzen, indirecte uitvoering, controle en 
rekening en verantwoording van de 
financiële actoren. Overeenkomsten in het 
kader van het EU-
fraudebestrijdingsprogramma die geheel 
of gedeeltelijk uit de EU-begroting 
worden gefinancierd moeten derhalve 
onder meer voldoen aan de beginselen 
van transparantie, evenredigheid, gelijke 
behandeling en non-discriminatie, terwijl 
subsidies voorts moeten voldoen aan de 
beginselen van cofinanciering, niet-
cumuleerbaarheid, het verbod op dubbele 
financiering, het verbod op 
terugwerkende kracht en het winstverbod.
De op grond van artikel 322 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aangenomen regels hebben 
eveneens betrekking op de bescherming 
van de begroting van Unie bij algemene 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, aangezien 
eerbiediging van de rechtsstaat een 
essentiële voorwaarde is voor goed 
financieel beheer en een doeltreffende EU-
financiering.
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Motivering

Zie de artikelen 102 (beginselen van toepassing op overheidsopdrachten en concessies) en 
125 van het Financieel Reglement (beginselen van toepassing op subsidies).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Artikel 3

Begroting Begroting

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2021 – 2027 bedragen 
181,207 EUR in lopende prijzen.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2021-2027 bedragen 
322 000 000 EUR in prijzen van 2018 
(363 000 000 EUR in lopende prijzen).

2. De indicatieve verdeling van het in 
lid 1 bedoelde bedrag is als volgt:

2. De indicatieve verdeling van het in 
lid 1 bedoelde bedrag is als volgt:

a) 114,207 miljoen EUR voor de 
doelstelling bedoeld in artikel 2, lid 2, 
onder a);

a) 203 000 000 EUR in prijzen van 
2018 (229 000 000 EUR in lopende 
prijzen) voor de doelstelling bedoeld in 
artikel 2, lid 2, onder a).

b) 7 miljoen EUR voor de doelstelling 
bedoeld in artikel 2, lid 2, onder b);

b) 12 000 000 EUR in prijzen van 
2018 (14 000 000 EUR in lopende prijzen)
voor de doelstelling bedoeld in artikel 2, 
lid 2, onder b).

c) 60 miljoen EUR voor de 
doelstelling bedoeld in artikel 2, lid 2, 
onder c).

c) 107 000 000 EUR in prijzen van 
2018 (120 000 000 EUR in lopende 
prijzen) voor de doelstelling bedoeld in 
artikel 2, lid 2, onder c).

3. Het in lid 1 bedoelde bedrag kan 
worden gebruikt voor technische en 
administratieve bijstand voor het uitvoeren 
van het programma, zoals werkzaamheden 
op het gebied van voorbereiding, 
monitoring, controle, audit en evaluatie, 
daaronder begrepen institutionele 
informatietechnologiesystemen.

3. Het in lid 1 bedoelde bedrag kan 
worden gebruikt voor technische en 
administratieve bijstand voor het uitvoeren 
van het programma, zoals werkzaamheden 
op het gebied van voorbereiding, 
monitoring, controle, audit en evaluatie, 
daaronder begrepen institutionele 
informatietechnologiesystemen.



AD\1169116NL.docx 7/9 PE626.966v02-00

NL



PE626.966v02-00 8/9 AD\1169116NL.docx

NL

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel EU-fraudebestrijdingsprogramma

Document- en procedurenummers COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Bevoegde commissie
       Datum bekendmaking

CONT
14.6.2018

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

BUDG
14.6.2018

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Nedzhmi Ali
11.7.2018

Behandeling in de commissie 26.9.2018

Datum goedkeuring 21.11.2018

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

28
2
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, 
André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, 
Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, 
Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri 
Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek 
Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, 
Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey 
Novakov, Tomáš Zdechovský



AD\1169116NL.docx 9/9 PE626.966v02-00

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

28 +

ALDE Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, 
Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, 
Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, 
Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2 -

ENF André Elissen, Stanisław Żółtek

1 0

NI Eleftherios Synadinos

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding


	1169116NL.docx

