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Amendement 81
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De uitvoering van deze verordening 
moet uitgaan van de vijf prioriteiten die 
zijn vastgelegd in de integrale strategie 
voor het buitenlands en veiligheidsbeleid 
van de Europese Unie (hierna "de integrale 
strategie" genoemd)59, die op 19 juni 2016 
werd gepresenteerd en die de visie van de 
Unie weerspiegelt en het kader biedt voor 
een eensgezind en verantwoordelijk extern 
optreden, in samenwerking met anderen, 
ter bevordering van haar waarden en 
belangen. De Unie moet partnerschappen 
versterken, de politieke dialoog bevorderen 
en gezamenlijke antwoorden bieden op 
uitdagingen van mondiaal belang. Het 
optreden van de Unie moet alle aspecten 
van de belangen en de waarden van de 
Unie ondersteunen, met inbegrip van 
handhaving van de vrede, voorkoming van 
conflicten, versterking van de 
internationale veiligheid, bestrijding van de 
dieperliggende oorzaken van irreguliere
migratie en het bijstaan van bevolkingen, 
landen en regio's die te kampen hebben met 
door de natuur of door de mens 
veroorzaakte rampen, het ondersteunen van 
handelsbeleid, economische diplomatie en 
economische samenwerking, de 
bevordering van digitale oplossingen en 
technologieën en de bevordering van de 
internationale dimensie van het beleid van 
de Unie. Bij het bevorderen van haar 
belangen moet de Unie voldoen aan de 
beginselen van eerbiediging van strenge 
sociale en milieunormen, de rechtsstaat, het 
internationaal recht en de mensenrechten, 
en deze bevorderen.

(8) De uitvoering van deze verordening 
moet uitgaan van de vijf prioriteiten die 
zijn vastgelegd in de integrale strategie 
voor het buitenlands en veiligheidsbeleid 
van de Europese Unie (hierna "de integrale 
strategie" genoemd)59, die op 19 juni 2016 
werd gepresenteerd en die de visie van de 
Unie weerspiegelt en het kader biedt voor 
een eensgezind en verantwoordelijk extern 
optreden, in samenwerking met anderen, 
ter bevordering van haar waarden en 
belangen. De Unie moet partnerschappen 
versterken, de politieke dialoog bevorderen 
en gezamenlijke antwoorden bieden op 
uitdagingen van mondiaal belang. Het 
optreden van de Unie moet alle aspecten 
van de belangen en de waarden van de 
Unie ondersteunen, met inbegrip van 
handhaving van de vrede, voorkoming van 
conflicten, versterking van de 
internationale veiligheid, bestrijding van de 
dieperliggende oorzaken van gedwongen
migratie en ontheemding en het bijstaan 
van bevolkingen, landen en regio's die te 
kampen hebben met door de natuur of door 
de mens veroorzaakte rampen, het 
ondersteunen van handelsbeleid, 
economische diplomatie en economische 
samenwerking, de bevordering van digitale 
oplossingen en technologieën en de 
bevordering van de internationale dimensie 
van het beleid van de Unie. Bij het 
bevorderen van haar belangen moet de 
Unie voldoen aan de beginselen van 
eerbiediging van strenge sociale en 
milieunormen, de rechtsstaat, het 
internationaal recht en de mensenrechten, 
en deze bevorderen.

Or. en
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Amendement 82
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het Europees nabuurschapsbeleid, 
als herzien in 201562, beoogt de 
stabilisering van de buurlanden en de 
versterking van de weerbaarheid, met name 
door het stimuleren van economische 
ontwikkeling, als de belangrijkste politieke 
prioriteiten van de Unie. Om zijn doel te 
verwezenlijken, is het herziene Europese 
nabuurschapsbeleid toegespitst op vier 
prioritaire gebieden: goed bestuur, 
democratie, de rechtsstaat en 
mensenrechten, met bijzondere nadruk op 
vergroting van de participatie van het 
maatschappelijk middenveld; economische 
ontwikkeling; veiligheid; migratie en 
mobiliteit, met inbegrip van het aanpakken 
van de dieperliggende oorzaken van 
irreguliere migratie en gedwongen
ontheemding. Differentiatie en meer 
wederzijdse eigen verantwoordelijkheid 
zijn de hoeksteen van het Europese 
nabuurschapsbeleid, waarmee 
verschillende niveaus van betrokkenheid 
worden erkend en rekening wordt 
gehouden met de belangen van elk land 
met betrekking tot de aard en het bereik 
van zijn partnerschap met de Unie.

(19) Het Europees nabuurschapsbeleid, 
als herzien in 201562, beoogt de
stabilisering van de buurlanden en de 
versterking van de weerbaarheid, met name 
door het stimuleren van economische 
ontwikkeling, als de belangrijkste politieke 
prioriteiten van de Unie. Om zijn doel te 
verwezenlijken, is het herziene Europese 
nabuurschapsbeleid toegespitst op vier 
prioritaire gebieden: goed bestuur, 
democratie, de rechtsstaat en 
mensenrechten, met bijzondere nadruk op 
vergroting van de participatie van het 
maatschappelijk middenveld; economische 
ontwikkeling; veiligheid; migratie en 
mobiliteit, met inbegrip van het aanpakken 
van de dieperliggende oorzaken van 
gedwongen migratie en ontheemding. 
Differentiatie en meer wederzijdse eigen 
verantwoordelijkheid zijn de hoeksteen van 
het Europese nabuurschapsbeleid, waarmee 
verschillende niveaus van betrokkenheid 
worden erkend en rekening wordt 
gehouden met de belangen van elk land 
met betrekking tot de aard en het bereik 
van zijn partnerschap met de Unie.

Or. en

Amendement 83
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Deze verordening weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering, in overeenstemming 
met de door de Unie aangegane 
verbintenissen om de overeenkomst van 
Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, en moet 
ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle 
beleidsdomeinen van de Unie wordt 
geïntegreerd en dat het streefcijfer van 30
% van de begrotingsuitgaven van de Unie 
voor de ondersteuning van 
klimaatdoelstellingen wordt gehaald. Naar 
verwachting zal 25 % van de totale 
financiële middelen in het kader van deze 
verordening bijdragen tot 
klimaatdoelstellingen. De relevante acties 
zullen worden vastgesteld tijdens de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, en 
de totale bijdrage van deze verordening 
moeten het voorwerp zijn van relevante 
evaluaties en toetsingen.

(28) Deze verordening weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering en het bevorderen van 
de duurzaamheid van het milieu, in 
overeenstemming met artikel 11 VWEU en 
de door de Unie aangegane verbintenissen 
om de overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, en moet 
ervoor zorgen dat klimaatactie en het 
milieu in alle beleidsdomeinen van de Unie 
wordt geïntegreerd en ertoe bijdragen dat 
het streefcijfer van 30 % van de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor de 
ondersteuning van klimaat- en 
milieugerelateerde doelstellingen wordt 
gehaald. Naar verwachting zal 45% van de 
totale financiële middelen in het kader van 
deze verordening bijdragen tot klimaat- en 
milieugerelateerde doelstellingen. Dit 
omvat ook een doelstelling dat 10 % van 
het totaalbedrag van de verordening 
bestemd moet worden voor biodiversiteit. 
De relevante acties zullen worden 
vastgesteld tijdens de tenuitvoerlegging 
van deze verordening, en de totale bijdrage 
van deze verordening moeten het voorwerp 
zijn van relevante evaluaties en toetsingen. 
Het optreden van de Unie in dat opzicht 
moet gericht zijn op de naleving van de 
Overeenkomst van Parijs en de verdragen 
van Rio.

Or. en

Amendement 84
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Verder is het van essentieel belang (29) Verder is het van essentieel belang 
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dat de samenwerking met de partnerlanden 
op het gebied van migratie verder wordt 
geïntensiveerd, zodat de vruchten van een 
goed beheerde en reguliere migratie 
kunnen worden geplukt en irreguliere 
migratie doeltreffend kan worden 
aangepakt. Deze samenwerking dient bij te 
dragen aan het waarborgen van de toegang 
tot internationale bescherming, alsmede het 
aanpakken van de dieperliggende oorzaken 
van irreguliere migratie, door beter 
grensbeheer en grotere inspanningen in de 
strijd tegen irreguliere migratie, 
mensenhandel en migrantensmokkel, en 
samenwerking inzake terugkeer, overname 
en re-integratie, in voorkomend geval, op 
basis van wederzijdse 
verantwoordingsplicht en volledige 
inachtneming van de humanitaire en 
mensenrechtenverplichtingen. Derhalve 
moet doeltreffende samenwerking van 
derde landen met de Unie op dit gebied een 
integraal onderdeel vormen van de 
algemene beginselen van deze verordening. 
Een grotere coherentie tussen het migratie-
en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid is 
van belang om ervoor te zorgen dat 
ontwikkelingshulp de partnerlanden 
bijstaat om migratie doeltreffender te 
beheren. Deze verordening moet bijdragen 
tot een gecoördineerde, geïntegreerde en 
gestructureerde benadering van migratie, 
en daarbij maximaal synergieën en het 
noodzakelijke hefboomeffect creëren.

dat de samenwerking met de partnerlanden 
op het gebied van migratie verder wordt 
geïntensiveerd, zodat de vruchten van een 
goed beheerde en reguliere migratie 
kunnen worden geplukt en irreguliere 
migratie doeltreffend kan worden 
aangepakt. Deze samenwerking dient bij te 
dragen aan het waarborgen van de toegang 
tot internationale bescherming, alsmede het 
aanpakken van de dieperliggende oorzaken 
van irreguliere migratie, door beter 
grensbeheer en grotere inspanningen in de 
strijd tegen gedwongen migratie en 
ontheemding, mensenhandel en 
migrantensmokkel, en samenwerking 
inzake terugkeer, overname en re-
integratie, in voorkomend geval, op basis 
van wederzijdse verantwoordingsplicht en 
volledige inachtneming van de humanitaire 
en mensenrechtenverplichtingen. Derhalve 
moet doeltreffende samenwerking van 
derde landen met de Unie op dit gebied een 
integraal onderdeel vormen van de 
algemene beginselen van deze verordening. 
Een grotere coherentie tussen het migratie-
en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid is 
van belang om ervoor te zorgen dat 
ontwikkelingshulp de partnerlanden 
bijstaat om migratie doeltreffender te 
beheren. Deze verordening moet bijdragen 
tot een gecoördineerde, geïntegreerde en 
gestructureerde benadering van migratie, 
en daarbij maximaal synergieën en het 
noodzakelijke hefboomeffect creëren.

Or. en

Amendement 85
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Deze verordening moet de Unie in 
staat stellen om te reageren op de 

(30) Deze verordening moet de Unie in 
staat stellen om te reageren op de 
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uitdagingen, behoeften en kansen die 
verband houden met migratie, in 
complementariteit met het migratiebeleid 
van de Unie. Om daartoe bij te dragen, en 
onverminderd onvoorziene 
omstandigheden, zal 10 % van de 
financiële middelen worden besteed aan de 
dieperliggende oorzaken van irreguliere
migratie en gedwongen ontheemding en de 
ondersteuning van migratiebeheer en 
bestuur, met inbegrip van de bescherming 
van de rechten van migranten en 
vluchtelingen overeenkomstig de 
doelstellingen van deze verordening.

uitdagingen, behoeften en kansen die 
verband houden met migratie, in 
complementariteit met het migratiebeleid 
van de Unie. Om daartoe bij te dragen, en 
onverminderd onvoorziene 
omstandigheden, zal 10 % van de 
financiële middelen worden besteed aan de 
dieperliggende oorzaken van gedwongen
migratie en ontheemding en de 
ondersteuning van migratiebeheer en 
bestuur, met inbegrip van de bescherming 
van de rechten van migranten en 
vluchtelingen overeenkomstig de 
doelstellingen van deze verordening.

Or. en

Amendement 86
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Het EFDO+ is bedoeld voor de 
ondersteuning van investeringen die 
bijdragen tot de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, 
door de bevordering van duurzame en 
inclusieve economische en sociale 
ontwikkeling en van de sociaal-
economische veerkracht van partnerlanden, 
met bijzondere aandacht voor de 
uitbanning van armoede, duurzame en 
inclusieve groei, waardig werk, 
economische kansen, vaardigheden en 
ondernemerschap, sociaal-economische 
sectoren en micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsook specifieke sociaal-
economische dieperliggende oorzaken van 
irreguliere migratie, in overeenstemming 
met de desbetreffende indicatieve 
programmeringsdocumenten. Bijzondere 
aandacht moet uitgaan naar landen die in 
een situatie van kwetsbaarheid of conflict 
verkeren, de minst ontwikkelde landen en 

(34) Het EFDO+ is bedoeld voor de 
ondersteuning van investeringen die 
bijdragen tot de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, 
door de bevordering van duurzame en 
inclusieve economische en sociale 
ontwikkeling en van de sociaal-
economische veerkracht van partnerlanden, 
met bijzondere aandacht voor de 
uitbanning van armoede, duurzame en 
inclusieve groei, waardig werk, 
economische kansen, vaardigheden en 
ondernemerschap, sociaal-economische 
sectoren en micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsook specifieke sociaal-
economische dieperliggende oorzaken van 
gedwongen migratie en ontheemding, in 
overeenstemming met de desbetreffende 
indicatieve programmeringsdocumenten. 
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar 
landen die in een situatie van 
kwetsbaarheid of conflict verkeren, de 
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arme landen met een zware schuldenlast. minst ontwikkelde landen en arme landen 
met een zware schuldenlast.

Or. en

Amendement 87
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Het EFDO+ moet voor maximale 
extra financiering zorgen, marktfalen en 
suboptimale investeringssituaties 
aanpakken, innoverende producten leveren 
en middelen aantrekken uit de particuliere 
sector. De betrokkenheid van de 
particuliere sector bij de samenwerking van 
de Unie met de partnerlanden door middel 
van het EFDO+ moet resulteren in 
meetbare en aanvullende 
ontwikkelingseffecten zonder verstoring 
van de markt, moet kostenefficiënt zijn en 
stoelen op wederzijdse 
verantwoordingsplicht en het delen van 
risico's en kosten. Het EFDO+ moet 
fungeren als één loket voor 
financieringsvoorstellen van financiële 
instellingen en publieke of private 
investeerders, dat een breed gamma van 
financiële ondersteuning ter beschikking 
stelt voor in aanmerking komende 
investeringen.

(35) Het EFDO+ moet voor maximale 
extra financiering zorgen, marktfalen en 
suboptimale investeringssituaties 
aanpakken, innoverende producten leveren 
en middelen aantrekken uit de particuliere 
sector teneinde bijdragen in de vorm van 
particuliere financiering ten behoeve van 
plaatselijke duurzame ontwikkeling te 
optimaliseren. De betrokkenheid van de 
particuliere sector bij de samenwerking van 
de Unie met de partnerlanden door middel 
van het EFDO+ moet resulteren in 
meetbare en aanvullende 
ontwikkelingseffecten, waarbij ten volle 
rekening wordt gehouden met de 
bescherming van het milieu, de rechten 
van plaatselijke gemeenschappen en 
bestaanszekerheid, zonder verstoring van 
de lokale markt en zonder oneerlijke 
concurrentie met lokale economische 
actoren. De betrokkenheid moet 
kostenefficiënt zijn en stoelen op 
wederzijdse verantwoordingsplicht en het 
delen van risico's en kosten. Het EFDO+ 
moet fungeren als één loket voor 
financieringsvoorstellen van financiële 
instellingen en publieke of private 
investeerders, dat een breed gamma van 
financiële ondersteuning ter beschikking 
stelt voor in aanmerking komende 
investeringen.

Or. en
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Amendement 88
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het algemene doel van deze 
verordening is het wereldwijd hooghouden 
en uitdragen van de waarden en belangen 
van de Unie met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
beginselen van het externe optreden van de 
Unie, zoals verankerd in artikel 3, lid 5, 
artikel 8 en artikel 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie.

1. Het algemene doel van deze 
verordening is het wereldwijd hooghouden 
en uitdragen van de waarden, beginselen
en belangen van de Unie met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
beginselen van het externe optreden van de 
Unie, zoals verankerd in artikel 3, lid 5, 
artikel 8 en artikel 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, evenals 
artikel 208 en artikel 11, VWEU.

Or. en

Amendement 89
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 92 % van de 
financiering in het kader van deze 
verordening voldoet aan de criteria voor 
officiële ontwikkelingshulp zoals bepaald 
door de Commissie voor 
ontwikkelingsbijstand van de OESO.

3. Ten minste 97% van de 
financiering in het kader van deze 
verordening voldoet aan de criteria voor
officiële ontwikkelingshulp zoals bepaald 
door de Commissie voor 
ontwikkelingsbijstand van de OESO.

Or. en

Amendement 90
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 14 – letter r – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

r) 68 000 miljoen EUR voor 
geografische programma's:

r) 71 100 miljoen EUR voor 
geografische programma's:

Or. en

Amendement 91
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 14 – letter r – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Afrika ten zuiden van de Sahara: 
ten minste 32 000 miljoen EUR;

– Afrika ten zuiden van de Sahara: 
ten minste 35 100 miljoen EUR;

Or. en

Amendement 92
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 14 – letter s – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– mensenrechten en democratie: 
1 500 miljoen EUR;

– mensenrechten en democratie: 
3 000 miljoen EUR;

Or. en

Amendement 93
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 14 – letter s – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– maatschappelijk middenveld: 1 500 – maatschappelijk middenveld: 2 800
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miljoen EUR; miljoen EUR;

Or. en

Amendement 94
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 14 – letter s – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– stabiliteit en vrede: 1 000 miljoen
EUR;

– vredesopbouw, conflictpreventie en 
stabiliteit: 2 000 miljoen EUR;

Or. en

Amendement 95
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 14 – letter s – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– mondiale uitdagingen: 3 000
miljoen EUR;

– mondiale uitdagingen: 5 800
miljoen EUR;

Or. en

Amendement 96
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 14 – letter s bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s bis) gender en empowerment van 
vrouwen: 1 000 miljoen EUR;

Or. en
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Amendement 97
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 14 – letter t

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

t) 4 000 miljoen EUR voor acties 
voor snelle respons.

t) 6 100 miljoen EUR voor acties 
voor snelle respons.

Or. en

Amendement 98
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 14 – letter t – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- waarvan 4 600 miljoen EUR voor 
crisisrespons, als aangegeven in artikel 4, 
lid 7, onder (o) en in BIJLAGE IV, deel 1.

Or. en

Amendement 99
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22. 10 % van de in artikel 4, lid 2, 
onder a), genoemde financiële middelen ter 
aanvulling van de financiële toewijzingen 
per land, als bedoeld in artikel 12, wordt 
indicatief toegewezen aan de partnerlanden 
opgesomd in bijlage I met het oog op de 
uitvoering van de prestatiegebaseerde 
benadering. De toewijzingen op basis van 

22. 10 % van de in artikel 4, lid 2, 
onder a), genoemde financiële middelen ter 
aanvulling van de financiële toewijzingen 
per land, als bedoeld in artikel 12, wordt 
indicatief toegewezen aan de partnerlanden 
opgesomd in bijlage I met het oog op de 
uitvoering van de prestatiegebaseerde 
benadering. De toewijzingen op basis van 
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prestaties worden vastgesteld op basis van 
hun vooruitgang in de richting van 
democratie, mensenrechten, 
rechtsstatelijkheid, samenwerking inzake 
migratie, economische governance en 
hervormingen. De vorderingen van de 
partnerlanden worden jaarlijks beoordeeld.

prestaties worden vastgesteld op basis van 
hun vooruitgang in de richting van 
democratie, mensenrechten, 
rechtsstatelijkheid, economische 
governance en hervormingen. De 
vorderingen van de partnerlanden worden 
jaarlijks beoordeeld.

Or. en

Amendement 100
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 7 – letter ggg

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ggg) bijdragen aan de kosten van 
deelname van de landen aan de 
programma's van de Unie en acties die 
worden uitgevoerd door agentschappen en 
organen van de Unie, alsook door organen 
of personen belast met de uitvoering van 
specifieke acties in het kader van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid uit hoofde van titel V 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie;

ggg) bijdragen aan de kosten van 
deelname van de landen aan de 
programma's van de Unie en acties die 
worden uitgevoerd door agentschappen en 
organen van de Unie;

Or. en

Amendement 101
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 17 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van het EFDO+ als geïntegreerd 
financieringspakket tot verstrekking van 
financiële capaciteit op basis van de 
uitvoeringsmethoden die zijn vastgesteld 
bij artikel 23, lid 1, onder a), e), f), en g), is 

Het doel van het EFDO+ als geïntegreerd 
financieringspakket tot verstrekking van 
financiële capaciteit op basis van de 
uitvoeringsmethoden die zijn vastgesteld 
bij artikel 23, lid 1, onder a), e), f), en g), is 
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de ondersteuning van investeringen en 
betere toegang tot financiering, met het oog 
op de bevordering van duurzame en 
inclusieve economische en sociale 
ontwikkeling en van de sociaal-
economische veerkracht van partnerlanden, 
met bijzondere aandacht voor de 
uitbanning van armoede, duurzame en 
inclusieve groei, het scheppen van waardig 
werk, economische kansen, vaardigheden 
en ondernemerschap, sociaal-economische 
sectoren en micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsook de aanpak van 
specifieke sociaal-economische 
dieperliggende oorzaken van irreguliere 
migratie, in overeenstemming met de 
desbetreffende indicatieve 
programmeringsdocumenten. Bijzondere 
aandacht gaat uit naar landen die in een 
situatie van kwetsbaarheid of conflict 
verkeren, de minst ontwikkelde landen en 
arme landen met een zware schuldenlast.

de ondersteuning van investeringen en 
betere toegang tot financiering, met het oog 
op de bevordering van duurzame en 
inclusieve economische en sociale 
ontwikkeling en van de sociaal-
economische en ecologische veerkracht 
van partnerlanden, met bijzondere aandacht 
voor aanpassing aan en beperking van 
klimaatverandering, de uitbanning van 
armoede, duurzame en inclusieve groei, het 
scheppen van waardig werk, economische 
kansen, vaardigheden en ondernemerschap, 
sociaal-economische sectoren, coöperaties
en micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsook de aanpak van 
specifieke sociaal-economische 
dieperliggende oorzaken van irreguliere 
migratie, in overeenstemming met de 
desbetreffende indicatieve 
programmeringsdocumenten. Bijzondere 
aandacht gaat uit naar landen die in een 
situatie van kwetsbaarheid of conflict 
verkeren, de minst ontwikkelde landen en 
arme landen met een zware schuldenlast, 
waarbij voorrang wordt gegeven aan 
lokale economische actoren; Het EFDO+ 
mag niet worden gebruikt ter vervanging 
van overheidsverantwoordelijkheid voor 
de verlening van essentiële openbare 
diensten.

Or. en

Amendement 102
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voorzieningspercentage ligt tussen 9 % 
en 50 % naargelang van de soort operatie.

Het voorzieningspercentage ligt tussen 9 % 
en 50 % naargelang van de soort operatie. 
Een bedrag van maximaal 
10 miljard EUR wordt uit de EU-
begroting beschikbaar gesteld via een 
specifiek begrotingsonderdeel in het kader 
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van de jaarlijkse begrotingsprocedure of 
door een begrotingsoverschrijving.

Or. en

Amendement 103
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 26 – letter bbbb bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(bbbb bis) financiële en 
ontwikkelingsadditionaliteit leveren;

Or. en

Amendement 104
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 26 – letter cccc bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(cccc bis) de beginselen inzake de 
doeltreffendheid van ontwikkelingshulp in 
acht nemen zoals uiteengezet in het 
Partnerschap van Busan voor 
doeltreffende ontwikkelingssamenwerking 
en nogmaals bevestigd in Nairobi in 2016, 
met inbegrip van eigen inbreng, 
afstemming, resultaatgerichtheid, 
transparantie en wederzijdse 
verantwoordingsplicht, alsook de 
doelstelling om hulp te ontkoppelen;

Or. en

Amendement 105
Heidi Hautala
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Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 26 – letter dddd bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(dddd bis) gericht zijn op gebieden 
waar de markt duidelijk tekortschiet, 
particulier kapitaal kanaliseren naar 
lacunes op het gebied van investeringen, 
en gericht zijn op risicogebieden die niet 
aantrekkelijk zijn voor zuiver particuliere 
investeringen;

Or. en

Amendement 106
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 26 – letter dddd ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(dddd ter) worden uitgevoerd met 
volledige inachtneming van de 
mensenrechtenverdragen, de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen, de VN-richtsnoeren voor 
het bedrijfsleven en de mensenrechten, de 
ILO-verdragen en -normen en het VN-
Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen;

Or. en

Amendement 107
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 26 – letter dddd quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(dddd quater) de beginselen van 
Maastricht inzake de extraterritoriale 
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verplichtingen van staten op het gebied 
van economische, sociale en culturele 
rechten en de vrijwillige richtsnoeren van 
de FAO inzake het verantwoord beheer 
van land, visserij en bossen in het kader 
van de nationale voedselzekerheid;

Or. en

Amendement 108
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 29 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In aanmerking komende tegenpartijen 
voldoen aan de in artikel 62, lid 2, onder 
c), van het Financieel Reglement bedoelde 
regels en voorwaarden. Voor organen die 
onder het privaatrecht van een lidstaat of 
een derde land vallen, die hebben 
bijgedragen aan de garantie voor extern 
optreden overeenkomstig artikel 28, wordt 
de voorkeur gegeven aan organen die 
informatie bekendmaken over ecologische 
en sociale criteria en ondernemingsbestuur.

In aanmerking komende tegenpartijen 
voldoen aan de in artikel 62, lid 2, onder 
c), van het Financieel Reglement bedoelde 
regels en voorwaarden. Voor organen die 
onder het privaatrecht van een lidstaat of 
een derde land vallen, wordt de voorkeur 
gegeven aan de organen die informatie 
bekendmaken over ecologische en sociale 
criteria en ondernemingsbestuur.

Or. en

Amendement 109
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

32. De Commissie toetst de door de 
garantie voor extern optreden ondersteunde 
verrichtingen aan de in de leden 2 en 3 
uiteengezette subsidiabiliteitscriteria, 
waarbij zij indien mogelijk uitgaat van de 
bestaande resultaatmetingssystemen van 

8. De Commissie toetst de door de 
garantie voor extern optreden ondersteunde 
verrichtingen aan de in de leden 2 en 3 
uiteengezette subsidiabiliteitscriteria.De 
Commissie stelt een scorebord van 
indicatoren op en maakt dit openbaar; dit 
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in aanmerking komende tegenpartijen. De 
Commissie maakt het resultaat van haar 
beoordeling voor elk investeringsvenster
jaarlijks bekend.

scorebord moet door de uitvoerende 
partners bij de selectie van projecten 
worden gebruikt en moet door de 
Europese Commissie worden gebruikt om 
de zorgvuldigheid bij de selectie van 
projecten te controleren, teneinde te 
zorgen voor een onafhankelijke en 
transparante beoordeling van het 
potentieel en het daadwerkelijke gebruik 
van de EU-garantie overeenkomstig de in 
27.2 genoemde criteria. De Commissie 
maakt het resultaat van alle garantie-
instrumenten en de individuele projecten 
jaarlijks bekend in het kader van haar 
beoordeling voor elk investeringsvenster.

Or. en

Amendement 110
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 34 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van de lidstaten kunnen hun 
bijdragen specifiek worden bestemd voor 
de opzet van projecten in specifieke regio's, 
landen, sectoren of bestaande 
investeringsvensters.

Op verzoek van de lidstaten kunnen hun 
bijdragen in aanmerking worden genomen
voor de opzet van projecten in specifieke 
regio's, landen, sectoren of bestaande 
investeringsvensters.

Or. en

Amendement 111
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 38 – letter tttt bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(tttt bis) een duidelijke procedure 
voor de Europese Commissie inzake de 
uitvoering van een kwaliteitscontrole op 
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de zorgvuldigheid van de uitvoerende 
partners op het niveau van de 
afzonderlijke projecten, met inbegrip van 
de beoordeling van de mensenrechten ex 
ante en de milieueffectbeoordeling, en om 
verduidelijking en aanpassingen van de 
uitvoerende partners te vragen;

Or. en

Amendement 112
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De in aanmerking komende 
tegenpartijen verstrekken de Commissie op 
verzoek alle aanvullende informatie die 
noodzakelijk is opdat de Commissie de 
krachtens deze verordening op haar 
rustende verplichtingen kan vervullen.

7. De in aanmerking komende 
tegenpartijen verstrekken de Commissie op 
verzoek alle aanvullende informatie die 
noodzakelijk is opdat de Commissie de 
krachtens deze verordening op haar 
rustende verplichtingen kan vervullen, in 
het bijzonder met betrekking tot de 
uitvoering van aanbevelingen van de 
effectbeoordeling vooraf inzake 
mensenrechten en milieu en overige 
selectiecriteria die zijn opgenomen in 
artikel 27.

Or. en

Amendement 113
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 bis

Klachten- en verhaalmechanisme

De Europese Commissie stelt een 
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gecentraliseerd EU-klachtenmechanisme 
in voor alle projecten in het kader van 
hoofdstuk IV van deze verordening. 
Belanghebbenden die zijn getroffen door 
de verrichtingen en belanghebbenden die 
niet tevreden zijn over de wijze waarop 
hun klachten worden afgehandeld door 
het klachtenmechanisme van de 
tegenpartijen, kunnen rechtstreeks 
gebruik maken van dit 
klachtenmechanisme. De Commissie en 
de delegaties van de Europese Unie 
publiceren op hun websites en in de 
projectgerelateerde documenten 
rechtstreekse verwijzingen naar de 
klachtenmechanismen van de 
desbetreffende tegenhangers die 
overeenkomsten met de Commissie 
hebben gesloten, en naar het 
gecentraliseerde EU-
klachtenmechanisme.

Or. en

Amendement 114
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 6, lid 2, onder a), genoemde 
portefeuille voor geografische programma's 
kan worden gebruikt om bij te dragen aan 
het kapitaal van Europese en andere 
instellingen voor 
ontwikkelingsfinanciering.

De in artikel 6, lid 2, onder a), genoemde 
portefeuille voor geografische programma's 
kan worden gebruikt om bij te dragen aan 
het kapitaal van Europese instellingen voor 
ontwikkelingsfinanciering.

Or. en

Amendement 115
Heidi Hautala



AM\1170668NL.docx 21/23 PE631.781v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

36 bis. De Commissie maakt op haar 
webportaal informatie over de 
financierings- en 
investeringsverrichtingen, waaronder op 
individueel en projectniveau, en de 
essentiële onderdelen van alle EFDO+-
garantieovereenkomsten bekend, met 
inbegrip van informatie over de juridische 
identiteit van in aanmerking komende 
tegenpartijen, verwachte 
ontwikkelingsvoordelen en 
klachtenprocedures, rekening houdend 
met de bescherming van vertrouwelijke en 
commercieel gevoelige informatie.

Or. en

Amendement 116
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 36 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

36 ter. In overeenstemming met hun 
transparantiebeleid en de voorschriften 
van de Unie betreffende de toegang tot 
documenten en informatie, maken de in 
aanmerking komende tegenpartijen van 
het EFDO+ op hun websites proactief en 
systematisch informatie bekend over alle 
financierings- en 
investeringsverrichtingen die 
overeenkomstig deze verordening door de 
garantie voor extern optreden worden 
gedekt, en in het bijzonder over de wijze 
waarop die verrichtingen aan het halen 
van de doelstellingen en vereisten van 
deze verordening bijdragen. Die 
informatie wordt uitgesplitst op 
projectniveau. Bij deze 
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informatieverstrekking wordt altijd 
rekening gehouden met de bescherming 
van vertrouwelijke en commercieel 
gevoelige informatie. In aanmerking 
komende tegenpartijen vermelden ook de 
steun van de Unie in alle informatie die 
zij bekendmaken over de financierings- en 
investeringsverrichtingen die 
overeenkomstig deze verordening door de 
garantie voor extern optreden worden 
gedekt.

Or. en

Amendement 117
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EFDO+-acties die in aanmerking 
komen voor steun via de garantie voor 
extern optreden, zijn met name gericht op 
de volgende prioritaire gebieden:

De EFDO+-acties die in aanmerking 
komen voor steun via de garantie voor 
extern optreden, zijn met name gericht op 
de in lid 1 genoemde prioritaire gebieden
en sluiten de in lid 1 bis genoemde 
financierings- en investeringsoperaties 
uit:

1. in aanmerking komen operaties die:

Or. en

Amendement 118
Heidi Hautala

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. niet in aanmerking komen operaties 
die:

(a) verband houden met de militaire of 
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veiligheidssector;

(b) de ontwikkeling van kernenergie 
ondersteunen;

(c) de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen en koolstof in de hand 
werken;

(d) aanzienlijke externe milieukosten met 
zich meebrengen;

(e) het gebruik van genetisch 
gemodificeerde zaden bevorderen;

(f) grootschalige geïndustrialiseerde 
akkerbouw met monoculturen 
bevorderen;

(g) verband houden met megadammen;

(h) plaatsvinden in sectoren of projecten 
die de mensenrechten in partnerlanden 
dreigen te ondermijnen, bijvoorbeeld door 
middel van landroof en gedwongen 
verplaatsing van bevolkingen. De 
uitvoerende partners voeren vooraf een 
openbare evaluatie van de mensenrechten 
en de milieueffecten uit om dergelijke 
risico's vast te stellen, rekening houdend 
met het beginsel van vrije en 
voorafgaande geïnformeerde toestemming 
(FPIC) van de betrokken 
gemeenschappen.

Or. en
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