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Amendement 387
Elly Schlein, Norbert Neuser

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 209, 212, en 322, lid 1,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 208, 209, 212, en 322, lid 1,

Or. en

Amendement 388
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Op grond van artikel 3, lid 5, van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet de Unie in haar betrekkingen met de 
rest van de wereld haar waarden en 
belangen handhaven en bevorderen en 
bijdragen tot de bescherming van haar 
burgers. Zij moet bijdragen tot de vrede, 
de veiligheid, de duurzame ontwikkeling 
van de aarde, de solidariteit en het 
wederzijds respect tussen de volkeren, de 
vrije en eerlijke handel, de uitbanning van 
armoede en de bescherming van de 
mensenrechten, in het bijzonder de 
rechten van het kind, alsook tot de strikte 
eerbiediging en ontwikkeling van het 
internationaal recht, met inbegrip van de 
inachtneming van de beginselen van het 
Handvest van de Verenigde Naties.

Or. en

Amendement 389
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Voorstel voor een verordening
Overweging -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis)Conform artikel 21 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
dienen de principes die ten grondslag 
liggen aan de oprichting, ontwikkeling en 
uitbreiding van de Europese Unie en die 
door haar uitgedragen worden in de 
wereld, een leidraad te vormen voor haar 
optreden op het internationale vlak: de 
democratie, de rechtsstaat, de 
universaliteit en de ondeelbaarheid van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, de eerbiediging van de 
menselijke waardigheid, de beginselen 
van gelijkheid en solidariteit en de 
naleving van de beginselen van het 
Handvest van de Verenigde Naties en het 
internationaal recht. De Unie moet 
samenhang tussen de diverse onderdelen 
van haar externe optreden en tussen het 
externe optreden en het beleid van de 
Unie op andere terreinen nastreven. De 
Unie dient zich te beijveren voor een hoge 
mate van samenwerking op alle gebieden 
van de internationale betrekkingen. Het 
brede spectrum van acties in het kader 
van deze verordening wordt geacht bij te 
dragen tot de doelstellingen van dat 
artikel van het Verdrag.

Or. en

Amendement 390
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) Overeenkomstig artikel 11 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
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Europese Unie moeten eisen inzake 
milieubescherming worden geïntegreerd 
in de omschrijving en uitvoering van het 
beleid en het optreden van de Unie, in het 
bijzonder met het oog op het bevorderen 
van duurzame ontwikkeling.

Or. en

Amendement 391
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quater) Overeenkomstig artikel 8, 
lid 1, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie moet de Unie bijzondere 
betrekkingen ontwikkelen met haar 
buurlanden, die erop gericht zijn een 
ruimte van welvaart en goed nabuurschap 
tot stand te brengen welke stoelt op de 
waarden van de Unie en gekenmerkt 
wordt door nauwe en vreedzame 
betrekkingen die gebaseerd zijn op 
samenwerking.

Or. en

Amendement 392
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quinquies) De Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling, in 2015 
aangenomen door alle landen die zijn 
aangesloten bij de Verenigde Naties, 
verschaft een gedeelde blauwdruk voor 
vrede en welvaart voor de mens en de 
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planeet, nu en in de toekomst. In de 17 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
wordt onderkend dat de uitbanning van 
armoede (de eerste 
duurzameontwikkelingsdoelstelling) en 
van andere ontberingen hand in hand 
moet gaan met strategieën ter verbetering 
van de gezondheid en het onderwijs, ter 
vermindering van de ongelijkheid en ter 
bevordering van de economische groei, 
terwijl tegelijkertijd ook de 
klimaatverandering moet worden 
bestreden en moet worden bijgedragen 
aan de instandhouding van oceanen en 
bossen.

Or. en

Amendement 393
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het algemene doel van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (hierna "het instrument" 
genoemd) 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 doel van het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking (hierna "het 
instrument" genoemd) is het verschaffen 
van een financieel kader dat het 
wereldwijd hooghouden en uitdragen van 
de waarden en belangen van de Unie 
ondersteunt overeenkomstig 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, met inbegrip van de 
eerbiediging van de grondrechten en 
beginselen en de bescherming en 
bevordering van de mensenrechten, de 
democratie en de rechtsstaat.

Or. en
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Amendement 394
Mirja Vehkaperä

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het algemene doel van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (hierna "het instrument" 
genoemd) 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 het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (hierna "het instrument" 
genoemd) is de bevordering van duurzame 
ontwikkeling, het leveren van een bijdrage 
aan de uitbanning van armoede, de 
bestrijding van alle vormen van 
ongelijkheid en 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, evenals in 
artikel 208 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 395
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het algemene doel van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (hierna "het instrument" 
genoemd) 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, 

(1) Het algemene doel van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (hierna "het instrument" 
genoemd) 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, 
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artikel 8 en artikel 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie.

artikel 8 en artikel 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie. Daarbij 
moet er echter op worden gewezen dat in 
het interne beleid van de Europese Unie 
zelf regelmatig misbruik wordt gemaakt 
van de waarden die zij op internationaal 
niveau wenst hoog te houden.

Or. fr

Amendement 396
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het algemene doel van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (hierna "het instrument" 
genoemd) 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 het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (hierna "het instrument" 
genoemd) is het wereldwijd hooghouden 
en uitdragen van duurzame ontwikkeling, 
de bescherming van het milieu en de 
biodiversiteit, de strijd tegen 
klimaatverandering, de uitbanning van 
armoede en het aanpakken van 
ongelijkheden als onderdeel 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, 
artikel 21 en artikel 208 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie.

Or. en

Amendement 397
Elly Schlein, Norbert Neuser

Voorstel voor een verordening
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het algemene doel van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (hierna "het instrument" 
genoemd) 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 het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (hierna "het instrument" 
genoemd) is de bevordering van duurzame 
ontwikkeling, het leveren van een bijdrage 
aan de uitbanning van armoede, de 
bestrijding van ongelijkheid en 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.

Or. en

Amendement 398
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het algemene doel van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (hierna "het instrument" 
genoemd) 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 het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (hierna "het instrument" 
genoemd) is de bevordering van duurzame 
ontwikkeling, het leveren van een bijdrage 
aan de uitbanning van armoede, de 
bestrijding van alle vormen van 
ongelijkheid en 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.
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Or. en

Amendement 399
Doru-Claudian Frunzulică

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het algemene doel van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (hierna "het instrument" 
genoemd) 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 het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (hierna "het instrument" 
genoemd) is de bevordering van duurzame 
ontwikkeling, het leveren van een bijdrage 
aan de uitbanning van armoede, de 
bestrijding van alle vormen van 
ongelijkheid en 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.

Or. en

Amendement 400
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het algemene doel van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (hierna "het instrument" 
genoemd) 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 

(1) Het algemene doel van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (hierna "het instrument" 
genoemd) is het wereldwijd hooghouden 
en uitdragen van de waarden, beginselen
en fundamentele belangen van de Unie 
met het oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen en beginselen van het 
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Unie, zoals verankerd in artikel 3, lid 5, 
artikel 8 en artikel 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie.

externe optreden van de Unie, zoals 
verankerd in artikel 3, lid 5, artikel 8 en 
artikel 21 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 401
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overeenkomstig artikel 21 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
streeft de Unie naar samenhang tussen de 
diverse onderdelen van haar externe 
optreden en tussen het externe optreden en 
het beleid van de Unie op andere terreinen, 
en zet zij zich in voor een hoge mate van 
samenwerking op alle gebieden van de 
internationale betrekkingen. Het brede 
spectrum van acties in het kader van deze 
verordening wordt geacht bij te dragen tot 
de doelstellingen van dat artikel van het 
Verdrag.

(2) Overeenkomstig artikel 21 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
dienen de principes die ten grondslag 
liggen aan de oprichting, ontwikkeling en 
uitbreiding van de Europese Unie en die 
door haar uitgedragen worden in de 
wereld, een leidraad te vormen voor haar 
optreden op het internationale vlak: de 
democratie, de rechtsstaat, de 
universaliteit en de ondeelbaarheid van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, de eerbiediging van de 
menselijke waardigheid, de beginselen 
van gelijkheid en solidariteit en de 
naleving van de beginselen van het 
Handvest van de Verenigde Naties en het 
internationaal recht. De Unie streeft naar 
samenhang tussen de diverse onderdelen 
van haar externe optreden en tussen het 
externe optreden en het beleid van de Unie 
op andere terreinen, en zet zij zich in voor 
een hoge mate van samenwerking op alle 
gebieden van de internationale 
betrekkingen. Het brede spectrum van 
acties in het kader van deze verordening 
wordt geacht bij te dragen tot de 
doelstellingen van dat artikel van het 
Verdrag.

Or. en
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Amendement 402
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overeenkomstig artikel 21 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
streeft de Unie naar samenhang tussen de 
diverse onderdelen van haar externe 
optreden en tussen het externe optreden en 
het beleid van de Unie op andere terreinen, 
en zet zij zich in voor een hoge mate van 
samenwerking op alle gebieden van de 
internationale betrekkingen. Het brede 
spectrum van acties in het kader van deze 
verordening wordt geacht bij te dragen tot 
de doelstellingen van dat artikel van het 
Verdrag.

(2) Overeenkomstig artikel 21 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie is er 
sprake van samenhang en consistentie 
tussen de diverse doelstellingen en 
beleidslijnen van het externe optreden van 
de EU en haar beleid op andere terreinen. 
Door middel van een hoge mate van 
coördinatie moet complementariteit 
worden gegarandeerd met andere externe 
financieringsinstrumenten, in het 
bijzonder het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA III). Deze 
verordening moet doelstellingen bevatten 
en handelingen mogelijk maken die 
bijdragen aan een op regels en waarden 
gebaseerd buitenlands beleid van de EU 
en een hoge mate van samenwerking op 
alle gebieden van de internationale 
betrekkingen.

Or. en

Amendement 403
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overeenkomstig artikel 21 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
streeft de Unie naar samenhang tussen de 
diverse onderdelen van haar externe 
optreden en tussen het externe optreden en 
het beleid van de Unie op andere terreinen, 
en zet zij zich in voor een hoge mate van 
samenwerking op alle gebieden van de 
internationale betrekkingen. Het brede 

(2) Overeenkomstig artikel 21 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
streeft de Unie naar samenhang tussen de 
diverse onderdelen van haar externe 
optreden en tussen het externe optreden en 
het beleid van de Unie op andere terreinen, 
en zet zij zich in voor een hoge mate van 
samenwerking op alle gebieden van de 
internationale betrekkingen, met inbegrip 
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spectrum van acties in het kader van deze 
verordening wordt geacht bij te dragen tot 
de doelstellingen van dat artikel van het 
Verdrag.

van de culturele dimensie. Het brede 
spectrum van acties in het kader van deze 
verordening wordt geacht bij te dragen tot 
de doelstellingen van dat artikel van het 
Verdrag.

Or. en

Amendement 404
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Mensenrechten behoren tot de 
kernbeginselen van het externe optreden 
van de EU. Dit instrument moet onder 
meer doelstellingen bevatten ter 
bevordering en bescherming van de 
mensenrechten, de democratie, de 
rechtsstaat, de fundamentele vrijheden, de 
eerbiediging van de menselijke 
waardigheid, gelijkheid en solidariteit en 
de eerbiediging van de beginselen van het 
Handvest van de Verenigde Naties en het 
internationale recht, en ook de 
mensenrechtenbeginselen mainstreamen 
in alle andere handelingen die zijn 
opgenomen in of worden uitgevoerd op 
grond van deze verordening.

Or. en

Amendement 405
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Overeenkomstig artikel 8 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 

Schrappen
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ontwikkelt de Unie bijzondere 
betrekkingen met haar buurlanden, die 
erop gericht zijn een ruimte van welvaart 
en goed nabuurschap tot stand te brengen 
welke stoelt op de waarden van de Unie en 
gekenmerkt wordt door nauwe en 
vreedzame betrekkingen die gebaseerd 
zijn op samenwerking. Deze verordening 
wordt geacht tot die doelstelling bij te 
dragen.

Or. en

Motivering

Deze paragraaf is niet geschrapt maar naar voren geschoven.

Amendement 406
Doru-Claudian Frunzulică

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Overeenkomstig artikel 8 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
ontwikkelt de Unie bijzondere 
betrekkingen met haar buurlanden, die erop 
gericht zijn een ruimte van welvaart en 
goed nabuurschap tot stand te brengen 
welke stoelt op de waarden van de Unie en 
gekenmerkt wordt door nauwe en 
vreedzame betrekkingen die gebaseerd zijn 
op samenwerking. Deze verordening wordt 
geacht tot die doelstelling bij te dragen.

(3) Overeenkomstig artikel 8 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
ontwikkelt de Unie bijzondere 
betrekkingen met haar buurlanden, die erop 
gericht zijn ongelijkheden weg te nemen, 
de kloof tussen mannen en vrouwen te 
dichten en een ruimte van welvaart en 
goed nabuurschap tot stand te brengen 
welke stoelt op de waarden van de Unie en 
gekenmerkt wordt door nauwe en 
vreedzame betrekkingen die gebaseerd zijn 
op samenwerking. Deze verordening wordt 
geacht tot die doelstelling bij te dragen.

Or. en

Amendement 407
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
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Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Overeenkomstig artikel 8 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
ontwikkelt de Unie bijzondere 
betrekkingen met haar buurlanden, die erop 
gericht zijn een ruimte van welvaart en 
goed nabuurschap tot stand te brengen 
welke stoelt op de waarden van de Unie en 
gekenmerkt wordt door nauwe en 
vreedzame betrekkingen die gebaseerd zijn 
op samenwerking. Deze verordening wordt 
geacht tot die doelstelling bij te dragen.

(3) Overeenkomstig artikel 8 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
handhaaft de Unie bijzondere 
betrekkingen met haar buurlanden, die erop 
gericht zijn een ruimte van welvaart, 
rechten, beginselen en goed nabuurschap 
tot stand te brengen welke stoelt op de 
waarden van de Unie en gekenmerkt wordt 
door nauwe en vreedzame betrekkingen die 
gebaseerd zijn op samenwerking. Deze 
verordening wordt geacht tot die 
doelstelling bij te dragen.

Or. en

Amendement 408
Doru-Claudian Frunzulică

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Hoofddoel van het beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking van de EU, 
zoals bepaald in artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, is de armoede terug te 
dringen en uiteindelijk uit te bannen. Het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie draagt ook bij tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het externe 
optreden van de Unie, met name het 
stimuleren van de duurzame economische, 
sociale en milieuontwikkeling van 
ontwikkelingslanden, met als hoofddoel de 
uitbanning van de armoede, zoals bepaald 
in artikel 21, lid 2, onder d), van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie.

(4) Hoofddoel van het beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking van de EU, 
zoals bepaald in artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, is de armoede terug te 
dringen en uiteindelijk uit te bannen, en dit 
beleid moet het beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking van de 
lidstaten aanvullen en versterken. Het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie draagt ook bij tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het externe 
optreden van de Unie, met name het 
stimuleren van de duurzame economische, 
sociale en milieuontwikkeling van 
ontwikkelingslanden, met als hoofddoel de 
uitbanning van de armoede, zoals bepaald 
in artikel 21, lid 2, onder d), van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie.
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Or. en

Amendement 409
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Hoofddoel van het beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking van de EU, 
zoals bepaald in artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, is de armoede terug te 
dringen en uiteindelijk uit te bannen. Het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie draagt ook bij tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het externe 
optreden van de Unie, met name het 
stimuleren van de duurzame economische, 
sociale en milieuontwikkeling van 
ontwikkelingslanden, met als hoofddoel de 
uitbanning van de armoede, zoals bepaald 
in artikel 21, lid 2, onder d), van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie.

(4) Hoofddoel van het beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking van de EU, 
zoals bepaald in artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, is de armoede terug te 
dringen en uiteindelijk uit te bannen. Het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie draagt ook bij tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het externe 
optreden van de Unie, met name het 
stimuleren van de duurzame economische, 
sociale, culturele, onderwijs- en 
milieuontwikkeling van 
ontwikkelingslanden, met als hoofddoel de 
uitbanning van de armoede, zoals bepaald 
in artikel 21, lid 2, onder d), van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, en 
de handhaving van een langdurige vrede, 
voorkoming van conflicten en versterking 
van de internationale veiligheid, zoals 
bepaald in artikel 21, lid 2, onder c), van 
het Verdrag betreffende de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 410
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Hoofddoel van het beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking van de EU, 

(4) Hoofddoel van het beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking van de EU, 
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zoals bepaald in artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, is de armoede terug te 
dringen en uiteindelijk uit te bannen. Het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie draagt ook bij tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het externe 
optreden van de Unie, met name het 
stimuleren van de duurzame economische, 
sociale en milieuontwikkeling van 
ontwikkelingslanden, met als hoofddoel de 
uitbanning van de armoede, zoals bepaald 
in artikel 21, lid 2, onder d), van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie.

zoals bepaald in artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, is de armoede terug te 
dringen en uiteindelijk uit te bannen, een 
doelstelling die momenteel volledig buiten 
bereik ligt. Het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie draagt ook bij tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het externe 
optreden van de Unie, met name het 
stimuleren van de duurzame economische, 
sociale en milieuontwikkeling van 
ontwikkelingslanden, met als hoofddoel de 
uitbanning van de armoede, zoals bepaald 
in artikel 21, lid 2, onder d), van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie.

Or. fr

Amendement 411
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Overal waar zowel mannen als 
vrouwen achtergesteld zijn en binnen de 
samenleving en de lokale context als 
kansarm worden beschouwd, is sprake 
van armoede. De kernaspecten van 
armoede houden verband met de 
economische, de persoonlijke, de politieke 
en de sociaal-culturele mogelijkheden, 
alsmede de mogelijkheid om zich te 
beschermen. Armoede heeft betrekking op 
persoonlijke mogelijkheden als 
consumptie en voedselveiligheid, 
gezondheid, onderwijs, rechten, de 
mogelijkheid te worden gehoord, 
veiligheid, met name voor de armen, 
waardigheid en fatsoenlijk werk. Daarom 
zal armoedebestrijding alleen slagen als 
er evenveel belang wordt gehecht aan het 
investeren in mensen (met name in 
gezondheidszorg, onderwijs en hiv/aids), 
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de bescherming van natuurlijke 
hulpbronnen (zoals bossen, water, 
mariene rijkdommen en bodems) om de 
bestaanszekerheid op het platteland te 
waarborgen en investeringen voor het 
scheppen van welvaart (met een nadruk 
op thema's als ondernemerschap, het 
scheppen van werkgelegenheid, toegang 
tot krediet, eigendomsrechten en 
infrastructuur). De versterking van de 
positie van vrouwen is cruciaal voor alle 
vormen van ontwikkeling en 
gendergelijkheid moet dan ook centraal 
staan in alle beleidsstrategieën.

Or. en

Amendement 412
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Unie garandeert een coherent 
beleid inzake ontwikkeling zoals vereist in 
artikel 208 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. De Unie 
moet rekening houden met de 
doelstellingen van 
ontwikkelingssamenwerking in ander 
beleid dat gevolgen kan hebben voor de 
ontwikkelingslanden, een cruciale factor in 
de strategie inzake de doelstellingen die 
zijn vastgesteld in de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling (hierna "Agenda 
2030" genoemd), die in september 2015 
door de Verenigde Naties is aangenomen45. 
Om de in de Agenda 2030 verankerde 
beleidscoherentie voor duurzame 
ontwikkeling te waarborgen, moet op alle 
niveaus - nationaal, binnen de EU, in 
andere landen en mondiaal - rekening 
worden gehouden met de effecten van 
beleidsmaatregelen op duurzame 
ontwikkeling.

(5) De Unie garandeert een coherent 
beleid inzake ontwikkeling zoals vereist in 
artikel 208 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. De Unie 
moet rekening houden met de 
doelstellingen van 
ontwikkelingssamenwerking in ander 
beleid dat gevolgen kan hebben voor de 
ontwikkelingslanden, een cruciale factor in 
de strategie inzake de doelstellingen die 
zijn vastgesteld in de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling (hierna "Agenda 
2030" genoemd), die in september 2015 
door de Verenigde Naties is aangenomen45. 
Om de in de Agenda 2030 verankerde 
beleidscoherentie voor duurzame 
ontwikkeling te waarborgen, moet op alle 
niveaus – nationaal, binnen de EU, in 
andere landen en mondiaal – rekening 
worden gehouden met de effecten van 
beleidsmaatregelen op duurzame 
ontwikkeling. De Unie moet tevens 
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rekening houden met de impact van alle 
beleidsmaatregelen op de dynamiek van 
conflicten door een conflictbewuste 
benadering op basis van rigoureuze 
conflictanalyses te bevorderen in alle 
handelingen en programma's die vallen 
onder de verordening, met als doel 
negatieve effecten te vermijden en de 
positieve effecten optimaal te versterken.

_________________ _________________

45 "Onze wereld transformeren: de Agenda 
2030 voor duurzame ontwikkeling", 
goedgekeurd op de VN-top inzake 
duurzame ontwikkeling op 25 september 
2015 (A/RES/70/1).

45 "Onze wereld transformeren: de Agenda 
2030 voor duurzame ontwikkeling", 
goedgekeurd op de VN-top inzake 
duurzame ontwikkeling op 25 september 
2015 (A/RES/70/1).

Or. en

Amendement 413
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De Unie hecht grote waarde aan 
gendergelijkheid als mensenrecht, kwestie 
van sociale rechtvaardigheid en 
kernwaarde van het externe beleid van de 
Unie. In artikel 8 VWEU is het beginsel
van gendermainstreaming bij elk optreden 
van de EU neergelegd. Goede toepassing 
van gendermainstreaming vereist de 
toewijzing van adequate middelen en 
transparantie in de begrotingsonderdelen 
die bestemd zijn voor de bevordering van 
gendergelijkheid en de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht.

Or. en

Amendement 414
Marietje Schaake
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De globale context voor optreden is 
het streven naar een op regels gebaseerde 
wereldorde, met multilateralisme als 
basisbeginsel en de Verenigde Naties als 
kern. De Agenda 2030 vormt samen met
de overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering57 en de actieagenda 
van Addis Abeba58 het antwoord van de 
internationale gemeenschap op mondiale 
uitdagingen en trends op het gebied van 
duurzame ontwikkeling. De Agenda 2030,
waarvan de 
duurzameontwikkelingsdoelen de kern 
vormen, is een transformerend politiek 
kader voor wereldwijde 
armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. De Agenda 2030 is 
universeel van toepassing en biedt een 
uitgebreid gedeeld actiekader voor zowel 
de EU, haar lidstaten, als haar partners. 
Doel is het vinden van een evenwicht 
tussen de economische, de sociale en de 
milieudimensie van duurzame 
ontwikkeling en het onderkennen van de 
essentiële onderlinge verbanden tussen 
doelstellingen en streefcijfers. De 
Agenda 2030 streeft ernaar dat niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten. De 
uitvoering van de Agenda 2030 zal nauw 
worden gecoördineerd met de andere 
internationale verplichtingen van de Unie. 
Bij de maatregelen die in het kader van 
deze verordening worden uitgevoerd, zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
de onderlinge verbanden tussen de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
aan geïntegreerde maatregelen die 
wederzijdse voordelen kunnen opleveren 
en waarmee meerdere doelstellingen op 
coherente wijze kunnen worden 
verwezenlijkt.

(7) De globale context voor optreden is 
het streven naar een op regels en waarden
gebaseerde wereldorde, met 
multilateralisme als basisbeginsel en de 
Verenigde Naties als kern. Met dat doel 
voor ogen moet het beleidskader van deze 
verordening worden gebaseerd op zowel 
Europese als internationale 
overeenkomsten, waaronder de Agenda 
2030, de overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering57, de actieagenda van 
Addis Abeba58, de integrale strategie voor 
het buitenlands en veiligheidsbeleid van 
de Europese Unie en de nieuwe Europese 
consensus inzake ontwikkeling.

_________________ _________________
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57 Ondertekend in New York op 
22 april 2016.

57 Ondertekend in New York op 
22 april 2016.

58 De actieagenda van Addis Abeba over de 
derde internationale conferentie over de 
financiering van ontwikkeling, 
goedgekeurd op 16 juni 2015 en 
aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 
27 juli 2015 (A/RES/69/313).

58 De actieagenda van Addis Abeba over de 
derde internationale conferentie over de 
financiering van ontwikkeling, 
goedgekeurd op 16 juni 2015 en 
aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 
27 juli 2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Amendement 415
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De globale context voor optreden is 
het streven naar een op regels gebaseerde 
wereldorde, met multilateralisme als 
basisbeginsel en de Verenigde Naties als 
kern. De Agenda 2030 vormt samen met de 
overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering57 en de actieagenda 
van Addis Abeba58 het antwoord van de 
internationale gemeenschap op mondiale 
uitdagingen en trends op het gebied van 
duurzame ontwikkeling. De Agenda 2030, 
waarvan de duurzameontwikkelingsdoelen 
de kern vormen, is een transformerend 
politiek kader voor wereldwijde 
armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. De Agenda 2030 is 
universeel van toepassing en biedt een 
uitgebreid gedeeld actiekader voor zowel 
de EU, haar lidstaten, als haar partners. 
Doel is het vinden van een evenwicht 
tussen de economische, de sociale en de 
milieudimensie van duurzame 
ontwikkeling en het onderkennen van de 
essentiële onderlinge verbanden tussen 
doelstellingen en streefcijfers. De 
Agenda 2030 streeft ernaar dat niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten. De 

(7) De globale context voor optreden is 
het streven naar een op regels gebaseerde 
wereldorde, met multilateralisme als 
basisbeginsel en de Verenigde Naties als 
kern. De Agenda 2030 vormt samen met de 
overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering57 en de actieagenda 
van Addis Abeba58 het antwoord van de 
internationale gemeenschap op mondiale 
uitdagingen en trends op het gebied van 
duurzame ontwikkeling. De Agenda 2030, 
waarvan de duurzameontwikkelingsdoelen 
de kern vormen, is een transformerend 
politiek kader voor wereldwijde 
armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling en de bevordering van 
vreedzame, rechtvaardige en inclusieve 
samenlevingen. De Agenda 2030 is 
universeel van toepassing en biedt een 
uitgebreid gedeeld actiekader voor zowel 
de EU, haar lidstaten, als haar partners. 
Doel is het vinden van een evenwicht 
tussen de economische, de sociale en de 
milieudimensie van duurzame 
ontwikkeling en het onderkennen van de 
essentiële onderlinge verbanden tussen 
doelstellingen en streefcijfers. De 
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uitvoering van de Agenda 2030 zal nauw
worden gecoördineerd met de andere 
internationale verplichtingen van de Unie. 
Bij de maatregelen die in het kader van 
deze verordening worden uitgevoerd, zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan de 
onderlinge verbanden tussen de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
aan geïntegreerde maatregelen die 
wederzijdse voordelen kunnen opleveren 
en waarmee meerdere doelstellingen op 
coherente wijze kunnen worden 
verwezenlijkt.

Agenda 2030 streeft ernaar dat niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten en streeft 
ernaar degenen die het verst achterop 
liggen, het eerst te bereiken. De uitvoering 
van de Agenda 2030 zal nauw worden 
gecoördineerd met de andere internationale 
verplichtingen van de Unie. Bij de 
maatregelen die in het kader van deze 
verordening worden uitgevoerd, zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan de 
onderlinge verbanden tussen de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
aan geïntegreerde maatregelen die 
wederzijdse voordelen kunnen opleveren 
en waarmee meerdere doelstellingen op 
coherente wijze kunnen worden 
verwezenlijkt, zonder dat andere 
doelstellingen worden ondergraven.

_________________ _________________

57 Ondertekend in New York op 
22 april 2016.

57 Ondertekend in New York op 
22 april 2016.

58 De actieagenda van Addis Abeba over de 
derde internationale conferentie over de 
financiering van ontwikkeling, 
goedgekeurd op 16 juni 2015 en 
aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 
27 juli 2015 (A/RES/69/313).

58 De actieagenda van Addis Abeba over de 
derde internationale conferentie over de 
financiering van ontwikkeling, 
goedgekeurd op 16 juni 2015 en 
aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 
27 juli 2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Amendement 416
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De globale context voor optreden is 
het streven naar een op regels gebaseerde 
wereldorde, met multilateralisme als 
basisbeginsel en de Verenigde Naties als 
kern. De Agenda 2030 vormt samen met de 
overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering57 en de actieagenda 

(7) De globale context voor optreden is 
het streven naar een op regels gebaseerde 
wereldorde, met multilateralisme als 
basisbeginsel en de Verenigde Naties als 
kern. De Agenda 2030 vormt samen met de 
overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering57 en de actieagenda 
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van Addis Abeba58 het antwoord van de 
internationale gemeenschap op mondiale 
uitdagingen en trends op het gebied van 
duurzame ontwikkeling. De Agenda 2030, 
waarvan de duurzameontwikkelingsdoelen 
de kern vormen, is een transformerend 
politiek kader voor wereldwijde 
armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. De Agenda 2030 is 
universeel van toepassing en biedt een 
uitgebreid gedeeld actiekader voor zowel 
de EU, haar lidstaten, als haar partners. 
Doel is het vinden van een evenwicht 
tussen de economische, de sociale en de 
milieudimensie van duurzame 
ontwikkeling en het onderkennen van de 
essentiële onderlinge verbanden tussen 
doelstellingen en streefcijfers. De Agenda 
2030 streeft ernaar dat niemand aan zijn lot 
wordt overgelaten. De uitvoering van de 
Agenda 2030 zal nauw worden 
gecoördineerd met de andere internationale 
verplichtingen van de Unie. Bij de 
maatregelen die in het kader van deze 
verordening worden uitgevoerd, zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan de 
onderlinge verbanden tussen de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
aan geïntegreerde maatregelen die 
wederzijdse voordelen kunnen opleveren 
en waarmee meerdere doelstellingen op 
coherente wijze kunnen worden 
verwezenlijkt.

van Addis Abeba58 het antwoord van de 
internationale gemeenschap op mondiale 
uitdagingen en trends op het gebied van 
duurzame ontwikkeling. De Agenda 2030, 
waarvan de duurzameontwikkelingsdoelen 
de kern vormen, is een transformerend 
politiek kader voor wereldwijde 
armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. De Agenda 2030 is 
universeel van toepassing en biedt een 
uitgebreid gedeeld actiekader voor zowel 
de EU, haar lidstaten, als haar partners. 
Doel is het vinden van een evenwicht 
tussen de economische, de sociale en de 
milieudimensie van duurzame 
ontwikkeling en het onderkennen van de 
essentiële onderlinge verbanden tussen 
doelstellingen en streefcijfers. De Agenda 
2030 streeft ernaar dat niemand aan zijn lot 
wordt overgelaten. De uitvoering van de 
Agenda 2030 zal nauw worden 
gecoördineerd met de andere internationale 
verplichtingen van de Unie. Bij de 
maatregelen die in het kader van deze 
verordening worden uitgevoerd, zullen de 
in voornoemde overeenkomsten 
opgenomen beginselen en doelstellingen 
gevolgd moeten worden en zal bijzondere 
aandacht worden besteed aan de onderlinge 
verbanden tussen de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
aan geïntegreerde maatregelen die 
wederzijdse voordelen kunnen opleveren 
en waarmee meerdere doelstellingen op 
coherente wijze kunnen worden 
verwezenlijkt.

_________________ _________________

57 Ondertekend in New York op 
22 april 2016.

57 Ondertekend in New York op 
22 april 2016.

58 De actieagenda van Addis Abeba over de 
derde internationale conferentie over de 
financiering van ontwikkeling, 
goedgekeurd op 16 juni 2015 en 
aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 
27 juli 2015 (A/RES/69/313).

58 De actieagenda van Addis Abeba over de 
derde internationale conferentie over de 
financiering van ontwikkeling, 
goedgekeurd op 16 juni 2015 en 
aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 
27 juli 2015 (A/RES/69/313).
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Or. it

Motivering

Het is van belang om meer nadruk te leggen op de internationale overeenkomsten inzake 
duurzame ontwikkeling.

Amendement 417
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De globale context voor optreden is 
het streven naar een op regels gebaseerde 
wereldorde, met multilateralisme als 
basisbeginsel en de Verenigde Naties als 
kern. De Agenda 2030 vormt samen met de 
overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering57 en de actieagenda 
van Addis Abeba58 het antwoord van de 
internationale gemeenschap op mondiale 
uitdagingen en trends op het gebied van 
duurzame ontwikkeling. De Agenda 2030, 
waarvan de duurzameontwikkelingsdoelen 
de kern vormen, is een transformerend 
politiek kader voor wereldwijde 
armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. De Agenda 2030 is 
universeel van toepassing en biedt een 
uitgebreid gedeeld actiekader voor zowel 
de EU, haar lidstaten, als haar partners. 
Doel is het vinden van een evenwicht 
tussen de economische, de sociale en de 
milieudimensie van duurzame 
ontwikkeling en het onderkennen van de 
essentiële onderlinge verbanden tussen 
doelstellingen en streefcijfers. De Agenda 
2030 streeft ernaar dat niemand aan zijn lot 
wordt overgelaten. De uitvoering van de 
Agenda 2030 zal nauw worden 
gecoördineerd met de andere internationale 
verplichtingen van de Unie. Bij de 
maatregelen die in het kader van deze 
verordening worden uitgevoerd, zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan de 

(7) De globale context voor optreden is 
het streven naar een op regels gebaseerde 
wereldorde, met multilateralisme en 
soevereiniteit van de naties als 
basisbeginselen en de Verenigde Naties als 
kern. De Agenda 2030 vormt samen met de 
overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering57 en de actieagenda 
van Addis Abeba58 het antwoord van de 
internationale gemeenschap op mondiale 
uitdagingen en trends op het gebied van 
duurzame ontwikkeling. De Agenda 2030, 
waarvan de duurzameontwikkelingsdoelen 
de kern vormen, is een transformerend 
politiek kader voor wereldwijde 
armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. De Agenda 2030 is 
universeel van toepassing en biedt een 
uitgebreid gedeeld actiekader voor zowel 
de EU, haar lidstaten, als haar partners. 
Doel is het vinden van een evenwicht 
tussen de economische, de sociale en de
milieudimensie van duurzame 
ontwikkeling en het onderkennen van de 
essentiële onderlinge verbanden tussen 
doelstellingen en streefcijfers. De Agenda 
2030 streeft ernaar dat niemand aan zijn lot 
wordt overgelaten. De uitvoering van de 
Agenda 2030 zal nauw worden 
gecoördineerd met de andere internationale 
verplichtingen van de Unie. Bij de 
maatregelen die in het kader van deze 
verordening worden uitgevoerd, zal 
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onderlinge verbanden tussen de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
aan geïntegreerde maatregelen die 
wederzijdse voordelen kunnen opleveren 
en waarmee meerdere doelstellingen op 
coherente wijze kunnen worden 
verwezenlijkt.

bijzondere aandacht worden besteed aan de 
onderlinge verbanden tussen de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
aan geïntegreerde maatregelen die 
wederzijdse voordelen kunnen opleveren 
en waarmee meerdere doelstellingen op 
coherente wijze kunnen worden 
verwezenlijkt.

_________________ _________________

57 Ondertekend in New York op 
22 april 2016.

57 Ondertekend in New York op 
22 april 2016.

58 De actieagenda van Addis Abeba over de 
derde internationale conferentie over de 
financiering van ontwikkeling, 
goedgekeurd op 16 juni 2015 en 
aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 
27 juli 2015 (A/RES/69/313).

58 De actieagenda van Addis Abeba over de 
derde internationale conferentie over de 
financiering van ontwikkeling, 
goedgekeurd op 16 juni 2015 en 
aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 
27 juli 2015 (A/RES/69/313).

Or. fr

Amendement 418
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De globale context voor optreden is 
het streven naar een op regels gebaseerde 
wereldorde, met multilateralisme als 
basisbeginsel en de Verenigde Naties als 
kern. De Agenda 2030 vormt samen met de 
overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering57 en de actieagenda 
van Addis Abeba58 het antwoord van de 
internationale gemeenschap op mondiale 
uitdagingen en trends op het gebied van 
duurzame ontwikkeling. De Agenda 2030, 
waarvan de duurzameontwikkelingsdoelen 
de kern vormen, is een transformerend 
politiek kader voor wereldwijde 
armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. De Agenda 2030 is 
universeel van toepassing en biedt een 

(7) De globale context voor optreden is 
het streven naar een op regels gebaseerde 
wereldorde, met multilateralisme als 
basisbeginsel en de Verenigde Naties als 
kern. De Agenda 2030 vormt samen met de 
overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering57 en de actieagenda 
van Addis Abeba58 het antwoord van de 
internationale gemeenschap op mondiale 
uitdagingen en trends op het gebied van 
duurzame ontwikkeling. De Agenda 2030, 
waarvan de duurzameontwikkelingsdoelen 
de kern vormen, is een transformerend 
politiek kader voor wereldwijde 
armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. De Agenda 2030 is 
universeel van toepassing en biedt een 
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uitgebreid gedeeld actiekader voor zowel 
de EU, haar lidstaten, als haar partners. 
Doel is het vinden van een evenwicht 
tussen de economische, de sociale en de 
milieudimensie van duurzame 
ontwikkeling en het onderkennen van de 
essentiële onderlinge verbanden tussen 
doelstellingen en streefcijfers. De 
Agenda 2030 streeft ernaar dat niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten. De 
uitvoering van de Agenda 2030 zal nauw 
worden gecoördineerd met de andere 
internationale verplichtingen van de Unie. 
Bij de maatregelen die in het kader van 
deze verordening worden uitgevoerd, zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
de onderlinge verbanden tussen de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
aan geïntegreerde maatregelen die 
wederzijdse voordelen kunnen opleveren 
en waarmee meerdere doelstellingen op 
coherente wijze kunnen worden 
verwezenlijkt.

uitgebreid gedeeld actiekader voor zowel 
de EU, haar lidstaten, als haar partners. 
Doel is het vinden van een evenwicht 
tussen de economische, de sociale, de 
culturele, de onderwijs- en de 
milieudimensie van duurzame 
ontwikkeling en het onderkennen van de 
essentiële onderlinge verbanden tussen 
doelstellingen en streefcijfers. De 
Agenda 2030 streeft ernaar dat niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten. De
uitvoering van de Agenda 2030 zal nauw 
worden gecoördineerd met de andere 
internationale verplichtingen van de Unie. 
De maatregelen die in het kader van deze 
verordening worden uitgevoerd, moeten 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
aan geïntegreerde maatregelen die 
wederzijdse voordelen kunnen opleveren 
en waarmee meerdere doelstellingen op 
coherente wijze kunnen worden 
verwezenlijkt.

_________________ _________________

57 Ondertekend in New York op 
22 april 2016.

57 Ondertekend in New York op 
22 april 2016.

58 De actieagenda van Addis Abeba over de 
derde internationale conferentie over de 
financiering van ontwikkeling, 
goedgekeurd op 16 juni 2015 en 
aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 
27 juli 2015 (A/RES/69/313).

58 De actieagenda van Addis Abeba over de 
derde internationale conferentie over de 
financiering van ontwikkeling, 
goedgekeurd op 16 juni 2015 en 
aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 
27 juli 2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Amendement 419
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De Agenda 2030 vormt samen met 
de overeenkomst van Parijs inzake 
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klimaatverandering1 bis en de actieagenda 
van Addis Abeba1 ter het antwoord van de 
internationale gemeenschap op mondiale 
uitdagingen en trends op het gebied van 
duurzame ontwikkeling. De Agenda 2030, 
waarvan de 
duurzameontwikkelingsdoelen de kern 
vormen, is een transformerend politiek 
kader voor wereldwijde 
armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. De Agenda 2030 is 
universeel van toepassing en biedt een 
uitgebreid gedeeld actiekader voor zowel 
de EU, haar lidstaten, als haar partners. 
Doel is het vinden van een evenwicht 
tussen de economische, de sociale en de 
milieudimensie van duurzame 
ontwikkeling en het onderkennen van de 
essentiële onderlinge verbanden tussen 
doelstellingen en streefcijfers. De 
Agenda 2030 streeft ernaar dat niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten. De 
uitvoering van de Agenda 2030 zal nauw 
worden gecoördineerd met de andere 
internationale verplichtingen van de Unie. 
Bij de doelstellingen die in het kader van 
deze verordening worden vastgesteld en de 
maatregelen die worden uitgevoerd, zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
de onderlinge verbanden tussen de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
aan geïntegreerde maatregelen die 
wederzijdse voordelen kunnen opleveren 
en waarmee meerdere doelstellingen op 
coherente wijze kunnen worden 
verwezenlijkt.

_________________

1 bis Ondertekend in New York op 22 april 
2016.

1 ter De actieagenda van Addis Abeba over 
de derde internationale conferentie over 
de financiering van ontwikkeling, 
goedgekeurd op 16 juni 2015 en 
aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 
27 juli 2015 (A/RES/69/313).
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Or. en

Amendement 420
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De bevolking in de landen van 
Afrika ten zuiden van de Sahara bestaat 
voornamelijk uit adolescenten en 
jongeren en het is weliswaar zo dat elk 
land de bevoegdheid heeft om over zijn 
eigen bevolkingsbeleid te beslissen, maar 
de bevolkingsdynamiek moet op een 
alomvattende manier worden aangepakt 
om ervoor te zorgen dat de huidige en 
toekomstige generaties hun volledige 
potentieel op een duurzame manier 
kunnen verwezenlijken.

Or. fr

Amendement 421
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(8) De Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties, de 
klimaatovereenkomst van Parijs, de 
Europese consensus inzake ontwikkeling, 
de actieagenda van Addis Abeba en de 
integrale strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie 
("de integrale strategie")59 maken deel uit 
van het kader voor de toepassing van deze 
verordening. De Unie moet 
partnerschappen versterken, de politieke 
dialoog bevorderen en gezamenlijke 
antwoorden bieden op uitdagingen van 
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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.

mondiaal belang. Het optreden van de Unie 
moet alle aspecten van de fundamentele 
belangen, beginselen en waarden van de 
Unie ondersteunen, met inbegrip van 
bevordering van de democratie en 
mensenrechten, handhaving en opbouw
van de vrede, voorkoming van conflicten, 
waarborging van de nucleaire veiligheid, 
versterking van de internationale 
veiligheid, aanpak 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 creëren 
van een klimaat voor de totstandbrenging 
van een internationaal juridisch kader 
voor de bescherming van personen die 
zijn ontheemd als gevolg van 
klimaatverandering en milieuvervuiling, 
het ondersteunen van de strijd tegen 
klimaatverandering, een eerlijk, vanuit 
milieuoogpunt duurzaam handelsbeleid 
dat de mensenrechten eerbiedigt, 
economische diplomatie en economische 
samenwerking en de bevordering van de 
internationale dimensie van het beleid van 
de Unie. Bij het bevorderen van haar 
fundamentele belangen, beginselen en 
waarden moet de Unie voldoen aan de 
beginselen van eerbiediging van strenge 
sociale, arbeids- en milieunormen, de 
rechtsstaat, het internationaal recht en de 
mensenrechten, en deze bevorderen. De wil 
om de mensenrechten en de 
democratische beginselen te eerbiedigen, 
te bevorderen en te beschermen is een 
essentieel element in de contractuele 
betrekkingen van de Unie met derde 
landen.

_________________ _________________

59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke 
actie: Een sterker Europa. Een integrale 
strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie", 
juni 2016.

59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke 
actie: Een sterker Europa. Een integrale 
strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie", 
juni 2016.

Or. en
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Amendement 422
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

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) Bij de uitvoering van deze 
verordening moet worden uitgegaan van 
het beleidskader voor Europese 
ontwikkelingssamenwerking, zoals 
neergelegd in het Verdrag van Lissabon, 
de agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling en de klimaatovereenkomst 
van Parijs. Ook moet bij de uitvoering van 
deze verordening worden uitgegaan 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 het 
leveren van een bijdrage aan de 
uitbanning van armoede, de bestrijding 
van alle vormen van ongelijkheid, in het 
bijzonder de ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen, handhaving van de vrede, 
voorkoming van conflicten, versterking 
van de internationale veiligheid, bestrijding 
van de dieperliggende oorzaken van 
irreguliere migratie en gedwongen 
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 
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ondersteunen van een eerlijk, 
genderrechtvaardig handelsbeleid dat de 
mensenrechten eerbiedigt, 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 
strenge sociale en milieunormen, de 
rechtsstaat, het internationaal recht en de 
mensenrechten, en deze bevorderen.

_________________ _________________

59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke 
actie: Een sterker Europa. Een integrale 
strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie", 
juni 2016.

59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke 
actie: Een sterker Europa. Een integrale 
strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie", 
juni 2016.

Or. en

Amendement 423
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 

(8) De uitvoering van deze verordening 
moet worden gebaseerd op het 
beleidskader voor Europese 
ontwikkelingssamenwerking, zoals 
neergelegd in het Verdrag van Lissabon, 
de agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling en de klimaatovereenkomst 
van Parijs. Ook moet de uitvoering van 
deze verordening 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 
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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.

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 het 
leveren van een bijdrage aan de 
uitbanning van armoede, de bestrijding 
van alle vormen van ongelijkheid, 
handhaving van de vrede, voorkoming van 
conflicten, versterking van de 
internationale veiligheid, bestrijding van de 
dieperliggende oorzaken van gedwongen 
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 een eerlijk, duurzaam, 
genderrechtvaardig handelsbeleid dat de 
mensenrechten eerbiedigt, economische 
diplomatie en economische samenwerking, 
de bevordering van digitale oplossingen en 
inclusieve 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 
strenge sociale en milieunormen, de 
rechtsstaat, het internationaal recht en de 
mensenrechten, en deze bevorderen.

_________________ _________________

59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke 
actie: Een sterker Europa. Een integrale 
strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie", 
juni 2016.

59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke 
actie: Een sterker Europa. Een integrale 
strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie", 
juni 2016.

Or. en

Amendement 424
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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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 een blijvende vrede, 
voorkoming van conflicten, versterking 
van de internationale veiligheid, bestrijding 
van de dieperliggende oorzaken van 
irreguliere migratie en de ontheemding 
van bevolkingen en het bijstaan van 
bevolkingen, landen en regio's die te 
kampen hebben met door de natuur of door 
de mens veroorzaakte rampen, het 
bevorderen van inclusief en billijk 
kwaliteitsvol onderwijs als instrument 
voor ontwikkeling en de uitbanning van 
armoede, het ondersteunen van 
handelsbeleid, economische en culturele
diplomatie en economische samenwerking, 
de bevordering van innovatieve digitale 
oplossingen en technologieën, de 
bescherming van cultureel erfgoed, met 
name in conflictgebieden, 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.
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_________________ _________________

59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke 
actie: Een sterker Europa. Een integrale 
strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie", 
juni 2016.

59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke 
actie: Een sterker Europa. Een integrale 
strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie", 
juni 2016.

Or. en

Amendement 425
Marietje Schaake

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 

(8) De doelstellingen die worden 
vastgesteld in het kader van deze 
verordening moeten onder meer zijn 
gebaseerd op 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
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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.

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 moeten de Unie en haar partners
de beginselen van eerbiediging van strenge 
sociale en milieunormen, de rechtsstaat, het 
internationaal recht en de mensenrechten 
bevorderen.

_________________ _________________

59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke 
actie: Een sterker Europa. Een integrale 
strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie", 
juni 2016.

59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke 
actie: Een sterker Europa. Een integrale 
strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie", 
juni 2016.

Or. en

Amendement 426
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 

(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 
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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.

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. De Europese Unie 
moet in wat zij als haar externe optreden 
beschouwt, de soevereiniteit van de staten 
eerbiedigen.

_________________ _________________

59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke 
actie: Een sterker Europa. Een integrale 
strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie", 
juni 2016.

59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke 
actie: Een sterker Europa. Een integrale 
strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie", 
juni 2016.

Or. fr

Amendement 427
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

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 

(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 
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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.

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, waarborging van de nucleaire 
veiligheid, 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.

_________________ _________________

59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke 
actie: Een sterker Europa. Een integrale 
strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie", 
juni 2016.

59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke 
actie: Een sterker Europa. Een integrale 
strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie", 
juni 2016.

Or. en

Amendement 428
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De nieuwe Europese consensus 
over ontwikkeling (hierna "de consensus" 
genoemd)60, die op 7 juni 2017 is 
ondertekend, voorziet in een kader voor 
een gemeenschappelijke benadering van 
ontwikkelingssamenwerking door de Unie 
en haar lidstaten voor de uitvoering van de 
Agenda 2030 en de actieagenda van Addis 
Abeba. Uitbannen van armoede, tegengaan 
van discriminatie en ongelijkheid, niemand 
aan zijn lot overlaten en de weerbaarheid 
vergroten staan centraal in het beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking.

(9) De nieuwe Europese consensus 
over ontwikkeling (hierna "de consensus" 
genoemd)60, die op 7 juni 2017 is 
ondertekend, voorziet in een kader voor 
een gemeenschappelijke benadering van 
ontwikkelingssamenwerking door de Unie 
en haar lidstaten voor de uitvoering van de 
Agenda 2030 en de actieagenda van Addis 
Abeba. Uitbannen van armoede, tegengaan 
van discriminatie en ongelijkheid, 
beschermen van het milieu en de 
biodiversiteit, bestrijden van de 
klimaatverandering, niemand aan zijn lot 
overlaten en de weerbaarheid vergroten 
staan centraal in het beleid inzake 
ontwikkelingssamenwerking.

_________________ _________________

60 "De nieuwe Europese consensus inzake 
ontwikkeling: onze wereld, onze 
waardigheid, onze toekomst", 
Gemeenschappelijke verklaring van de 
Raad en de vertegenwoordigers van de 
regeringen van de lidstaten, in het kader 
van de Raad bijeen, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie, 
8 juni 2017.

60 "De nieuwe Europese consensus inzake 
ontwikkeling: onze wereld, onze 
waardigheid, onze toekomst", 
Gemeenschappelijke verklaring van de 
Raad en de vertegenwoordigers van de 
regeringen van de lidstaten, in het kader 
van de Raad bijeen, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie, 
8 juni 2017.

Or. en

Amendement 429
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De nieuwe Europese consensus 
over ontwikkeling (hierna "de consensus" 
genoemd)60, die op 7 juni 2017 is 
ondertekend, voorziet in een kader voor 
een gemeenschappelijke benadering van 
ontwikkelingssamenwerking door de Unie 
en haar lidstaten voor de uitvoering van de 

(9) De nieuwe Europese consensus 
over ontwikkeling (hierna "de consensus" 
genoemd)60, die op 7 juni 2017 is 
ondertekend, voorziet in een kader voor 
een gemeenschappelijke benadering van 
ontwikkelingssamenwerking door de Unie 
en haar lidstaten voor de uitvoering van de 
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Agenda 2030 en de actieagenda van Addis 
Abeba. Uitbannen van armoede, tegengaan 
van discriminatie en ongelijkheid, niemand 
aan zijn lot overlaten en de weerbaarheid 
vergroten staan centraal in het beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking.

Agenda 2030 en de actieagenda van Addis 
Abeba. Uitbannen van armoede, tegengaan 
van discriminatie en ongelijkheid, 
beschermen van het milieu en bestrijden 
van de klimaatverandering, niemand aan 
zijn lot overlaten en de weerbaarheid 
vergroten staan centraal in het beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking.

_________________ _________________

60 "De nieuwe Europese consensus inzake 
ontwikkeling: onze wereld, onze 
waardigheid, onze toekomst", 
Gemeenschappelijke verklaring van de 
Raad en de vertegenwoordigers van de 
regeringen van de lidstaten, in het kader 
van de Raad bijeen, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie, 
8 juni 2017.

60 "De nieuwe Europese consensus inzake 
ontwikkeling: onze wereld, onze 
waardigheid, onze toekomst", 
Gemeenschappelijke verklaring van de 
Raad en de vertegenwoordigers van de 
regeringen van de lidstaten, in het kader 
van de Raad bijeen, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie, 
8 juni 2017.

Or. en

Amendement 430
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De nieuwe Europese consensus 
over ontwikkeling (hierna "de consensus" 
genoemd)60, die op 7 juni 2017 is 
ondertekend, voorziet in een kader voor 
een gemeenschappelijke benadering van 
ontwikkelingssamenwerking door de Unie 
en haar lidstaten voor de uitvoering van de 
Agenda 2030 en de actieagenda van Addis 
Abeba. Uitbannen van armoede, tegengaan 
van discriminatie en ongelijkheid, niemand 
aan zijn lot overlaten en de weerbaarheid 
vergroten staan centraal in het beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking.

(9) De nieuwe Europese consensus 
over ontwikkeling (hierna "de consensus" 
genoemd)60, die op 7 juni 2017 is 
ondertekend, voorziet in een kader voor 
een gemeenschappelijke benadering van 
ontwikkelingssamenwerking door de Unie 
en haar lidstaten voor de uitvoering van de 
Agenda 2030 en de actieagenda van Addis 
Abeba. Uitbannen van armoede, tegengaan 
van discriminatie en ongelijkheid, niemand 
aan zijn lot overlaten, beschermen van het 
milieu, bestrijden van de 
klimaatverandering en de weerbaarheid 
vergroten staan centraal in het beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking.

_________________ _________________
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60 "De nieuwe Europese consensus inzake 
ontwikkeling: onze wereld, onze 
waardigheid, onze toekomst", 
Gemeenschappelijke verklaring van de 
Raad en de vertegenwoordigers van de 
regeringen van de lidstaten, in het kader 
van de Raad bijeen, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie, 
8 juni 2017.

60 "De nieuwe Europese consensus inzake 
ontwikkeling: onze wereld, onze 
waardigheid, onze toekomst", 
Gemeenschappelijke verklaring van de 
Raad en de vertegenwoordigers van de 
regeringen van de lidstaten, in het kader 
van de Raad bijeen, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie, 
8 juni 2017.

Or. en

Amendement 431
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De nieuwe Europese consensus 
over ontwikkeling (hierna "de consensus" 
genoemd)60, die op 7 juni 2017 is 
ondertekend, voorziet in een kader voor 
een gemeenschappelijke benadering van 
ontwikkelingssamenwerking door de Unie 
en haar lidstaten voor de uitvoering van de 
Agenda 2030 en de actieagenda van Addis 
Abeba. Uitbannen van armoede, tegengaan 
van discriminatie en ongelijkheid, niemand 
aan zijn lot overlaten en de weerbaarheid 
vergroten staan centraal in het beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking.

(9) De nieuwe Europese consensus 
over ontwikkeling (hierna "de consensus" 
genoemd)60, die op 7 juni 2017 is 
ondertekend, voorziet in een kader voor 
een gemeenschappelijke benadering van 
ontwikkelingssamenwerking door de Unie 
en haar lidstaten voor de uitvoering van de 
Agenda 2030 en de actieagenda van Addis 
Abeba. Uitbannen van armoede, tegengaan 
van discriminatie en ongelijkheid, niemand 
aan zijn lot overlaten en de weerbaarheid 
vergroten worden geacht ten grondslag te 
liggen aan de tenuitvoerlegging van de 
verordening.

_________________ _________________

60 "De nieuwe Europese consensus inzake 
ontwikkeling: onze wereld, onze 
waardigheid, onze toekomst", 
Gemeenschappelijke verklaring van de 
Raad en de vertegenwoordigers van de 
regeringen van de lidstaten, in het kader 
van de Raad bijeen, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie, 
8 juni 2017.

60 "De nieuwe Europese consensus inzake 
ontwikkeling: onze wereld, onze 
waardigheid, onze toekomst", 
Gemeenschappelijke verklaring van de 
Raad en de vertegenwoordigers van de 
regeringen van de lidstaten, in het kader 
van de Raad bijeen, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie, 
8 juni 2017.

Or. it
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Motivering

De consensus moet worden gezien als de hoeksteen voor de door de Unie gevoerde acties op 
het gebied van ontwikkeling.

Amendement 432
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Met het oog op de uitvoering van 
het nieuwe internationale kader van de 
Agenda 2030, de integrale strategie en de 
consensus moet deze verordening gericht 
zijn op grotere samenhang en grotere
doeltreffendheid van het externe optreden 
van de Unie door haar inspanningen te 
concentreren in een gestroomlijnd 
instrument om de tenuitvoerlegging van de 
verschillende beleidslijnen inzake extern 
optreden te verbeteren.

(10) De Agenda 2030, de integrale 
strategie en de consensus vormen samen 
het beleidskader van deze verordening, dat 
als doel heeft de samenhang, consistentie 
en doeltreffendheid te vergroten van het 
externe optreden van de Unie door haar 
inspanningen te concentreren in een 
gestroomlijnd instrument om de 
tenuitvoerlegging van de verschillende 
beleidslijnen inzake extern optreden te 
verbeteren en tegelijkertijd altijd de op 
waarden en rechten gebaseerde 
benadering van de externe betrekkingen 
van de EU in acht te nemen.

Or. en

Amendement 433
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Met het oog op de uitvoering van 
het nieuwe internationale kader van de 
Agenda 2030, de integrale strategie en de 
consensus moet deze verordening gericht 
zijn op grotere samenhang en grotere 
doeltreffendheid van het externe optreden 
van de Unie door haar inspanningen te 
concentreren in een gestroomlijnd 

(10) Met het oog op de uitvoering van 
het nieuwe internationale kader van de 
Agenda 2030, dat wordt aangevuld door 
de integrale strategie van de EU en de 
consensus, moet deze verordening gericht 
zijn op grotere samenhang en grotere 
doeltreffendheid van het externe optreden 
van de Unie door haar inspanningen te 
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instrument om de tenuitvoerlegging van de 
verschillende beleidslijnen inzake extern 
optreden te verbeteren.

concentreren in een gestroomlijnd 
instrument om de tenuitvoerlegging van de 
verschillende beleidslijnen inzake extern 
optreden te verbeteren.

Or. en

Amendement 434
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De beleidsdoelstellingen die 
zijn neergelegd in het beleidskader 
moeten worden vertaald naar 
geografische en thematische 
programmeringskaders die worden 
vastgesteld door middel van een 
gedelegeerde handeling. Dit kader moet 
samenhang garanderen tussen de 
verschillende landen-, meerlanden-, 
regionale en transregionale 
programmeringsdocumenten. Landen- en 
thematische strategieën moeten duidelijke 
en meetbare doelstellingen bevatten per 
beleidsgebied, begunstigde of regio. Deze 
doelstellingen moeten ten uitvoer worden 
gelegd door middel van maatregelen en 
handelingen. Elke doelstelling moet 
vergezeld gaan van één of meer prestatie-
indicatoren om de vorderingen regelmatig 
te meten.

Or. en

Amendement 435
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In overeenstemming met de 
integrale strategie en het kader van Sendai 
voor rampenrisicovermindering (2015-
2030), dat op 18 maart 2015 is 
aangenomen61, moet worden erkend dat het 
noodzakelijk is over te schakelen van 
crisisrespons en -beheersing naar een 
structurelere langetermijnbenadering 
waarmee situaties van kwetsbaarheid, door 
de natuur of door de mens veroorzaakte 
rampen, en langdurige crises doeltreffender 
kunnen worden aangepakt. Een grotere 
inzet en een collectieve aanpak zijn vereist 
voor risicobeperking, preventie, mitigatie 
en paraatheid; en er zijn nog meer 
inspanningen nodig om snelle respons en 
duurzaam herstel te bevorderen. Deze 
verordening moet derhalve bijdragen tot de 
versterking van de weerbaarheid en de 
koppeling van humanitaire hulp en 
ontwikkelingshulp, via acties voor snelle 
respons.

(11) In overeenstemming met de 
integrale strategie en het kader van Sendai 
voor rampenrisicovermindering (2015-
2030), dat op 18 maart 2015 is 
aangenomen61, moet worden erkend dat het 
noodzakelijk is over te schakelen van 
crisisrespons en -beheersing naar een 
structurelere langetermijnbenadering 
waarmee situaties van kwetsbaarheid, door 
de natuur of door de mens veroorzaakte 
rampen, en langdurige crises doeltreffender 
kunnen worden aangepakt. Een grotere 
inzet en een collectieve aanpak zijn vereist 
voor risicobeperking, preventie, mitigatie 
en paraatheid; en er zijn nog meer 
inspanningen nodig om snelle respons en 
duurzaam herstel te bevorderen. Deze 
verordening moet derhalve bijdragen tot de 
versterking van de weerbaarheid en de 
koppeling van humanitaire hulp en 
ontwikkelingshulp, via acties voor snelle 
respons, waarbij de beginselen van 
verantwoording, transparantie,
samenhang, consistentie en 
complementariteit, zoals neergelegd in 
deze Verordening, naar behoren in acht 
worden genomen.

_________________ _________________

61 Kader van Sendai voor 
rampenrisicovermindering, goedgekeurd 
op 18 maart 2015 en aangenomen door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties op 3 juni 2015 (A/RES/69/283).

61 Kader van Sendai voor 
rampenrisicovermindering, goedgekeurd 
op 18 maart 2015 en aangenomen door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties op 3 juni 2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Amendement 436
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(11) In overeenstemming met de 
integrale strategie en het kader van Sendai 
voor rampenrisicovermindering (2015-
2030), dat op 18 maart 2015 is 
aangenomen61, moet worden erkend dat het 
noodzakelijk is over te schakelen van 
crisisrespons en -beheersing naar een 
structurelere langetermijnbenadering 
waarmee situaties van kwetsbaarheid, door 
de natuur of door de mens veroorzaakte 
rampen, en langdurige crises doeltreffender 
kunnen worden aangepakt. Een grotere 
inzet en een collectieve aanpak zijn vereist 
voor risicobeperking, preventie, mitigatie 
en paraatheid; en er zijn nog meer 
inspanningen nodig om snelle respons en 
duurzaam herstel te bevorderen. Deze 
verordening moet derhalve bijdragen tot de 
versterking van de weerbaarheid en de 
koppeling van humanitaire hulp en 
ontwikkelingshulp, via acties voor snelle 
respons.

(11) In overeenstemming met de 
integrale strategie en het kader van Sendai 
voor rampenrisicovermindering (2015-
2030), dat op 18 maart 2015 is 
aangenomen61, moet worden erkend dat het 
noodzakelijk is over te schakelen van 
crisisrespons en -beheersing naar een 
structurelere, preventieve
langetermijnbenadering waarmee situaties 
van kwetsbaarheid, door de natuur of door 
de mens veroorzaakte rampen, en 
langdurige crises doeltreffender kunnen 
worden aangepakt. Een grotere inzet en een 
collectieve aanpak zijn vereist voor 
risicobeperking, preventie, mitigatie en 
paraatheid; en er zijn nog meer 
inspanningen nodig om snelle respons en 
duurzaam herstel te bevorderen. Deze 
verordening moet derhalve bijdragen tot de 
versterking van de weerbaarheid en de 
koppeling van humanitaire hulp en 
ontwikkelingshulp, via acties voor snelle 
respons.

_________________ _________________

61 Kader van Sendai voor 
rampenrisicovermindering, goedgekeurd 
op 18 maart 2015 en aangenomen door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties op 3 juni 2015 (A/RES/69/283).

61 Kader van Sendai voor 
rampenrisicovermindering, goedgekeurd 
op 18 maart 2015 en aangenomen door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties op 3 juni 2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Amendement 437
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In overeenstemming met de 
integrale strategie en het kader van Sendai 
voor rampenrisicovermindering (2015-
2030), dat op 18 maart 2015 is 
aangenomen61, moet worden erkend dat het 
noodzakelijk is over te schakelen van 

(11) In overeenstemming met de 
integrale strategie en het kader van Sendai 
voor rampenrisicovermindering (2015-
2030), dat op 18 maart 2015 is 
aangenomen61, moet worden erkend dat het 
noodzakelijk is over te schakelen van 
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crisisrespons en -beheersing naar een 
structurelere langetermijnbenadering 
waarmee situaties van kwetsbaarheid, door 
de natuur of door de mens veroorzaakte 
rampen, en langdurige crises doeltreffender 
kunnen worden aangepakt. Een grotere 
inzet en een collectieve aanpak zijn vereist 
voor risicobeperking, preventie, mitigatie 
en paraatheid; en er zijn nog meer 
inspanningen nodig om snelle respons en 
duurzaam herstel te bevorderen. Deze 
verordening moet derhalve bijdragen tot de 
versterking van de weerbaarheid en de 
koppeling van humanitaire hulp en 
ontwikkelingshulp, via acties voor snelle 
respons.

crisisrespons en -beheersing naar een 
structurelere langetermijnbenadering 
waarmee situaties van kwetsbaarheid, door 
de natuur of door de mens veroorzaakte 
rampen, en langdurige crises doeltreffender 
kunnen worden aangepakt. Een grotere 
inzet en een collectieve aanpak zijn vereist 
voor risicobeperking, preventie, mitigatie 
en paraatheid; en er zijn nog meer 
inspanningen nodig om snelle respons en 
duurzaam herstel te bevorderen. Deze 
verordening moet derhalve bijdragen tot de 
versterking van de weerbaarheid en de 
koppeling van humanitaire hulp en 
ontwikkelingshulp, onder meer via acties 
voor snelle respons.

_________________ _________________

61 Kader van Sendai voor 
rampenrisicovermindering, goedgekeurd 
op 18 maart 2015 en aangenomen door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties op 3 juni 2015 (A/RES/69/283).

61 Kader van Sendai voor 
rampenrisicovermindering, goedgekeurd 
op 18 maart 2015 en aangenomen door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties op 3 juni 2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Amendement 438
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie 
inzake de doeltreffendheid van
ontwikkeling, zoals goedgekeurd in Busan 
in 2011 en bevestigd tijdens het forum op 
hoog niveau van Nairobi in 2016, en die in 
herinnering zijn gebracht in de consensus, 
moet het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie de beginselen inzake doeltreffendheid 
van ontwikkelingshulp toepassen, te weten 
eigen verantwoordelijkheid van 
ontwikkelingslanden voor de 

(12) In overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie 
inzake de doeltreffendheid van 
ontwikkeling, zoals goedgekeurd in Busan 
in 2011 en bevestigd tijdens het forum op 
hoog niveau van Nairobi in 2016, en die in 
herinnering zijn gebracht in de consensus, 
moet het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie de beginselen inzake doeltreffendheid 
van ontwikkelingshulp toepassen, te weten 
eigen verantwoordelijkheid van 
ontwikkelingslanden voor de 



PE632.090v01-00 46/182 AM\1172161NL.docx

NL

ontwikkelingsprioriteiten, 
resultaatgerichtheid, inclusieve 
ontwikkelingspartnerschappen, alsmede 
transparantie en verantwoordingsplicht.

ontwikkelingsprioriteiten, 
resultaatgerichtheid, inclusieve 
ontwikkelingspartnerschappen, alsmede 
transparantie en verantwoordingsplicht. 
Daarbij zij erop gewezen dat 
ontwikkelingshulp des te doeltreffender is 
wanneer deze wordt verstrekt door een 
entiteit met sterke culturele banden met 
het betrokken land. De lidstaten kunnen 
dus op doeltreffendere wijze dan de 
Europese Unie gerichte acties uitvoeren 
vanwege hun historische en culturele 
banden die zij met talrijke 
ontwikkelingslanden onderhouden.

Or. fr

Amendement 439
Doru-Claudian Frunzulică

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie 
inzake de doeltreffendheid van 
ontwikkeling, zoals goedgekeurd in Busan 
in 2011 en bevestigd tijdens het forum op 
hoog niveau van Nairobi in 2016, en die in 
herinnering zijn gebracht in de consensus, 
moet het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie de beginselen inzake doeltreffendheid 
van ontwikkelingshulp toepassen, te weten 
eigen verantwoordelijkheid van 
ontwikkelingslanden voor de 
ontwikkelingsprioriteiten, 
resultaatgerichtheid, inclusieve 
ontwikkelingspartnerschappen, alsmede 
transparantie en verantwoordingsplicht.

(12) In overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie 
inzake de doeltreffendheid van 
ontwikkeling, zoals goedgekeurd in Busan 
in 2011 en bevestigd tijdens het forum op 
hoog niveau van Nairobi in 2016, en die in 
herinnering zijn gebracht in de consensus, 
moet het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie de beginselen inzake doeltreffendheid 
van ontwikkelingshulp toepassen, te weten 
eigen verantwoordelijkheid van 
ontwikkelingslanden voor de 
ontwikkelingsprioriteiten, 
resultaatgerichtheid, afstemming, 
harmonisering, inclusieve 
ontwikkelingspartnerschappen, alsmede 
transparantie en verantwoordingsplicht.

Or. en
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Amendement 440
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie 
inzake de doeltreffendheid van 
ontwikkeling, zoals goedgekeurd in Busan 
in 2011 en bevestigd tijdens het forum op 
hoog niveau van Nairobi in 2016, en die in 
herinnering zijn gebracht in de consensus, 
moet het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van 
de Unie de beginselen inzake 
doeltreffendheid van ontwikkelingshulp 
toepassen, te weten eigen 
verantwoordelijkheid van 
ontwikkelingslanden voor de 
ontwikkelingsprioriteiten, 
resultaatgerichtheid, inclusieve 
ontwikkelingspartnerschappen, alsmede 
transparantie en verantwoordingsplicht.

(12) In overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie 
inzake de doeltreffendheid van 
ontwikkeling, zoals goedgekeurd in Busan 
in 2011 en bevestigd tijdens het forum op 
hoog niveau van Nairobi in 2016, en die in 
herinnering zijn gebracht in de consensus, 
moet de Unie in het kader van haar 
officiële ontwikkelingshulp in alle 
modaliteiten van hulp de beginselen 
inzake doeltreffendheid van 
ontwikkelingshulp toepassen, te weten 
eigen verantwoordelijkheid van 
ontwikkelingslanden voor de 
ontwikkelingsprioriteiten, 
resultaatgerichtheid, inclusieve 
ontwikkelingspartnerschappen, alsmede 
transparantie en verantwoordingsplicht.

Or. en

Amendement 441
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie 
inzake de doeltreffendheid van 
ontwikkeling, zoals goedgekeurd in Busan 
in 2011 en bevestigd tijdens het forum op 
hoog niveau van Nairobi in 2016, en die in 
herinnering zijn gebracht in de consensus, 
moet het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie de beginselen inzake doeltreffendheid 

(12) In overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie 
inzake de doeltreffendheid van 
ontwikkeling, zoals goedgekeurd in Busan 
in 2011 en bevestigd tijdens het forum op 
hoog niveau van Nairobi in 2016, en die in 
herinnering zijn gebracht in de consensus, 
moet het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie de beginselen inzake doeltreffendheid 
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van ontwikkelingshulp toepassen, te weten 
eigen verantwoordelijkheid van 
ontwikkelingslanden voor de 
ontwikkelingsprioriteiten, 
resultaatgerichtheid, inclusieve 
ontwikkelingspartnerschappen, alsmede 
transparantie en verantwoordingsplicht.

van ontwikkelingshulp toepassen, te weten 
eigen verantwoordelijkheid van 
ontwikkelingslanden voor de 
ontwikkelingsprioriteiten, afstemming, 
harmonisering, resultaatgerichtheid, 
inclusieve ontwikkelingspartnerschappen, 
alsmede wederzijdse transparantie en 
verantwoordingsplicht.

Or. en

Amendement 442
Mirja Vehkaperä

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie 
inzake de doeltreffendheid van 
ontwikkeling, zoals goedgekeurd in Busan 
in 2011 en bevestigd tijdens het forum op 
hoog niveau van Nairobi in 2016, en die in 
herinnering zijn gebracht in de consensus, 
moet het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie de beginselen inzake doeltreffendheid 
van ontwikkelingshulp toepassen, te weten 
eigen verantwoordelijkheid van 
ontwikkelingslanden voor de 
ontwikkelingsprioriteiten, 
resultaatgerichtheid, inclusieve 
ontwikkelingspartnerschappen, alsmede 
transparantie en verantwoordingsplicht.

(12) In overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie 
inzake de doeltreffendheid van 
ontwikkeling, zoals goedgekeurd in Busan 
in 2011 en bevestigd tijdens het forum op 
hoog niveau van Nairobi in 2016, en die in 
herinnering zijn gebracht in de consensus, 
moet het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie de beginselen inzake doeltreffendheid 
van ontwikkelingshulp toepassen, te weten 
eigen verantwoordelijkheid van 
ontwikkelingslanden voor de 
ontwikkelingsprioriteiten, afstemming, 
harmonisering, resultaatgerichtheid,
inclusieve ontwikkelingspartnerschappen, 
alsmede transparantie en 
verantwoordingsplicht.

Or. en

Amendement 443
Urmas Paet

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet 
deze verordening bijdragen aan versterkt 
toezicht en rapportage, met de nadruk op 
resultaten, in termen van outputs, 
uitkomsten en effecten in de partnerlanden 
die externe financiële bijstand van de Unie 
krijgen. Zoals overeengekomen in de 
consensus zal 20 % van de officiële 
ontwikkelingshulp in het kader van deze 
verordening worden besteed aan sociale 
integratie en menselijke ontwikkeling, 
waaronder gendergelijkheid en de 
versterking van de positie van vrouwen.

(13) Overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet 
deze verordening bijdragen aan versterkt 
toezicht en rapportage, met de nadruk op 
resultaten, in termen van outputs, 
uitkomsten en effecten in de partnerlanden 
die externe financiële bijstand van de Unie 
krijgen. Toegang tot en de verstrekking 
van basisdiensten zijn essentieel voor het 
behalen van ontwikkelingsresultaten en 
de verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen. In 
overeenstemming met de consensus spant 
de EU zich in om partners te helpen met 
een betere verstrekking van essentiële 
openbare basisdiensten, zoals 
gezondheidszorg, onderwijs, voeding, 
water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
sociale bescherming en gelijke toegang tot 
voedselzekerheid en tot toegankelijke, 
behoorlijke en betaalbare huisvesting, en 
met het garanderen van een betere 
levenskwaliteit voor de snel groeiende 
stedelijke bevolking. Zoals 
overeengekomen in de consensus zal 20 %
van de officiële ontwikkelingshulp in het 
kader van deze verordening worden 
besteed aan sociale integratie en menselijke 
ontwikkeling.

Or. en

Amendement 444
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile 
Kashetu Kyenge

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet 
deze verordening bijdragen aan versterkt 

(13) Overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet 
deze verordening bijdragen aan versterkt 
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toezicht en rapportage, met de nadruk op 
resultaten, in termen van outputs, 
uitkomsten en effecten in de partnerlanden 
die externe financiële bijstand van de Unie 
krijgen. Zoals overeengekomen in de 
consensus zal 20 % van de officiële 
ontwikkelingshulp in het kader van deze 
verordening worden besteed aan sociale 
integratie en menselijke ontwikkeling, 
waaronder gendergelijkheid en de 
versterking van de positie van vrouwen.

toezicht en rapportage, met de nadruk op 
resultaten, in termen van outputs, 
uitkomsten en effecten in de partnerlanden 
die externe financiële bijstand van de Unie 
krijgen. Zoals overeengekomen in de 
consensus moet ten minste 20 % van de 
officiële ontwikkelingshulp in het kader 
van deze verordening worden besteed aan 
sociale integratie en menselijke 
ontwikkeling, met speciale aandacht voor 
sociale basisvoorzieningen, in het 
bijzonder gezondheidszorg en onderwijs, 
rekening houdend met gendergelijkheid en 
de versterking van de positie van vrouwen 
als horizontale kwestie. 10 % van de 
officiële ontwikkelingssamenwerking die 
in het kader van deze verordening wordt 
gefinancierd, wordt bestemd voor 
onderwijs en het doel is om dit percentage 
voor 2030 naar 15 % te verhogen.

Or. en

Amendement 445
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet 
deze verordening bijdragen aan versterkt 
toezicht en rapportage, met de nadruk op 
resultaten, in termen van outputs, 
uitkomsten en effecten in de partnerlanden 
die externe financiële bijstand van de Unie 
krijgen. Zoals overeengekomen in de 
consensus zal 20 % van de officiële 
ontwikkelingshulp in het kader van deze 
verordening worden besteed aan sociale 
integratie en menselijke ontwikkeling, 
waaronder gendergelijkheid en de 
versterking van de positie van vrouwen.

(13) Overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet 
deze verordening bijdragen aan versterkt 
toezicht en rapportage, met de nadruk op 
resultaten, in termen van outputs, 
uitkomsten en effecten in de partnerlanden 
die externe financiële bijstand van de Unie 
krijgen. Zoals overeengekomen in de 
consensus zal 20 % van de officiële 
ontwikkelingshulp in het kader van deze 
verordening worden besteed aan sociale 
integratie en menselijke ontwikkeling, 
waaronder gendergelijkheid en de 
versterking van de positie van vrouwen. 
Verder moet in lijn met zowel de 
consensus als het actieplan van de 
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Europese Unie voor voeding bijzondere 
aandacht worden besteed aan de strijd 
tegen ondervoeding.

Or. it

Motivering

Voeding is een belangrijk thema als het gaat om ontwikkelingshulp en moet worden vermeld.

Amendement 446
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet 
deze verordening bijdragen aan versterkt 
toezicht en rapportage, met de nadruk op 
resultaten, in termen van outputs, 
uitkomsten en effecten in de partnerlanden 
die externe financiële bijstand van de Unie 
krijgen. Zoals overeengekomen in de 
consensus zal 20 % van de officiële 
ontwikkelingshulp in het kader van deze 
verordening worden besteed aan sociale 
integratie en menselijke ontwikkeling, 
waaronder gendergelijkheid en de 
versterking van de positie van vrouwen.

(13) Overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet 
deze verordening bijdragen aan versterkt 
toezicht en rapportage, met de nadruk op 
resultaten, in termen van outputs, 
uitkomsten en effecten in de partnerlanden 
die externe financiële bijstand van de Unie 
krijgen. Zoals overeengekomen in de 
consensus zal 20 % van de officiële 
ontwikkelingshulp in het kader van deze 
verordening worden besteed aan sociale 
integratie en menselijke ontwikkeling, 
waaronder onderwijs en cultuur, 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen en kinderen om 
duurzame ontwikkeling mogelijk te 
maken.

Or. en

Amendement 447
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(13) Overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet 
deze verordening bijdragen aan versterkt 
toezicht en rapportage, met de nadruk op 
resultaten, in termen van outputs, 
uitkomsten en effecten in de partnerlanden 
die externe financiële bijstand van de Unie 
krijgen. Zoals overeengekomen in de 
consensus zal 20 % van de officiële 
ontwikkelingshulp in het kader van deze 
verordening worden besteed aan sociale 
integratie en menselijke ontwikkeling, 
waaronder gendergelijkheid en de 
versterking van de positie van vrouwen.

(13) Overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet 
deze verordening bijdragen aan versterkt 
toezicht en rapportage, met de nadruk op 
resultaten, in termen van outputs, 
uitkomsten en effecten in de partnerlanden 
die externe financiële bijstand van de Unie 
krijgen. Zoals overeengekomen in de 
consensus moet 20 % van de officiële 
ontwikkelingshulp in het kader van deze 
verordening worden besteed aan sociale 
integratie en menselijke ontwikkeling.

Or. en

Amendement 448
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet 
deze verordening bijdragen aan versterkt 
toezicht en rapportage, met de nadruk op 
resultaten, in termen van outputs, 
uitkomsten en effecten in de partnerlanden 
die externe financiële bijstand van de Unie 
krijgen. Zoals overeengekomen in de 
consensus zal 20 % van de officiële 
ontwikkelingshulp in het kader van deze 
verordening worden besteed aan sociale 
integratie en menselijke ontwikkeling, 
waaronder gendergelijkheid en de 
versterking van de positie van vrouwen.

(13) Overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet 
deze verordening bijdragen aan versterkt 
toezicht en rapportage, met de nadruk op 
resultaten, in termen van outputs, 
uitkomsten en effecten in de partnerlanden 
die externe financiële bijstand van de Unie 
krijgen. Zoals overeengekomen in de 
consensus moet 20 % van de officiële 
ontwikkelingshulp in het kader van deze 
verordening worden besteed aan sociale 
integratie en menselijke ontwikkeling, met 
een nadruk op sociale basisdiensten, 
namelijk gezondheid – inclusief voeding, 
onderwijs en sociale bescherming.

Or. en

Amendement 449
Mirja Vehkaperä
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Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet 
deze verordening bijdragen aan versterkt 
toezicht en rapportage, met de nadruk op 
resultaten, in termen van outputs, 
uitkomsten en effecten in de partnerlanden 
die externe financiële bijstand van de Unie 
krijgen. Zoals overeengekomen in de 
consensus zal 20 % van de officiële 
ontwikkelingshulp in het kader van deze 
verordening worden besteed aan sociale 
integratie en menselijke ontwikkeling, 
waaronder gendergelijkheid en de 
versterking van de positie van vrouwen.

(13) Overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet 
deze verordening bijdragen aan versterkt 
toezicht en rapportage, met de nadruk op 
resultaten, in termen van outputs, 
uitkomsten en effecten in de partnerlanden 
die externe financiële bijstand van de Unie 
krijgen. Zoals overeengekomen in de 
consensus zal 20 % van de officiële 
ontwikkelingshulp in het kader van deze 
verordening worden besteed aan sociale 
integratie en menselijke ontwikkeling.

Or. en

Amendement 450
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Kinderen en jongeren zijn 
belangrijke aanjagers van verandering en 
leveren een belangrijke bijdrage aan de 
verwezenlijking van de Agenda 2030, 
zoals wordt erkend in de Europese 
consensus inzake ontwikkeling en artikel 
3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. Bij het extern optreden 
van de Unie in het kader van deze 
verordening moet speciale aandacht 
uitgaan naar de behoeften en de 
versterking van de positie van deze groep 
en moet een bijdrage worden geleverd aan 
de verwezenlijking van hun potentieel als 
belangrijke aanjagers van verandering 
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door te investeren in menselijke 
ontwikkeling en sociale inclusie.

Or. en

Amendement 451
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Kinderen en jongeren zijn 
belangrijke aanjagers van verandering en 
leveren een belangrijke bijdrage aan de 
verwezenlijking van de Agenda 2030, 
zoals wordt erkend in de Europese 
consensus inzake ontwikkeling en artikel 
3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. Bij het extern optreden 
van de Unie in het kader van deze 
verordening zal speciale aandacht uitgaan 
naar de rechten en de versterking van de 
positie van deze groep en zal een bijdrage 
worden geleverd aan de verwezenlijking 
van hun potentieel als belangrijke 
aanjagers van verandering door te 
investeren in menselijke ontwikkeling en 
sociale inclusie.

Or. en

Amendement 452
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Conform de bestaande 
toezeggingen in het EU-genderactieplan 
II moet ten minste 85 % van de via 
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officiële ontwikkelingshulp (ODA) 
gefinancierde programma's 
gendergelijkheid als hoofddoelstelling of 
belangrijke doelstelling hebben. 
Daarnaast moet 20 % van alle officiële 
ontwikkelingshulp in het kader van deze 
verordening gendergelijkheid als 
hoofddoelstelling hebben. Deze 
toezeggingen worden weerspiegeld in de 
specifieke doelstellingen van alle pijlers 
van dit instrument.

Or. en

Amendement 453
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Conform de bestaande 
toezeggingen in het EU-genderactieplan 
II moet ten minste 85 % van alle uit 
hoofde van deze verordening via officiële 
ontwikkelingshulp (ODA) gefinancierde 
programma's, zowel geografische als 
thematische, jaarlijks en voor de duur van 
de acties gendergelijkheid en de rechten 
en de versterking van de positie van 
vrouwen en meisjes als belangrijkste 
doelstelling hebben.

Or. en

Amendement 454
Mirja Vehkaperä

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(13 bis) Ten minste 85 % van de via 
officiële ontwikkelingshulp gefinancierde 
programma's, zowel geografische als 
thematische, moet gendergelijkheid als 
hoofddoelstelling of belangrijkste 
doelstelling hebben. Daarnaast moet 20 %
van de officiële ontwikkelingshulp 
gendergelijkheid als hoofddoelstelling 
hebben.

Or. en

Amendement 455
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In overeenstemming met 
het "meer voor meer"-beginsel, zullen 
zowel positieve als negatieve financiële 
prikkels worden gebruikt met betrekking 
tot landen die positieve of negatieve 
stappen nemen op het gebied van 
democratie, mensenrechten en de 
rechtsstaat.

Or. en

Amendement 456
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Kinderen en jongeren zijn 
belangrijke aanjagers van verandering en 
leveren een belangrijke bijdrage aan de 
verwezenlijking van de Agenda 2030, 
zoals wordt erkend in de Europese 
consensus inzake ontwikkeling en artikel 
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3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. Bij het extern optreden 
van de Unie in het kader van deze 
verordening zal speciale aandacht uitgaan 
naar de behoeften en de versterking van 
de positie van deze groep en zal een 
bijdrage worden geleverd aan de 
verwezenlijking van hun potentieel als 
belangrijke aanjagers van verandering 
door te investeren in menselijke 
ontwikkeling en sociale inclusie.

Or. en

Amendement 457
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Conform de bestaande 
toezeggingen in het EU-genderactieplan 
II moet ten minste 85 % van de via 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) 
gefinancierde programma's 
gendergelijkheid als hoofddoelstelling of 
belangrijke doelstelling hebben. 
Daarnaast moet 20 % van alle officiële 
ontwikkelingshulp in het kader van deze 
verordening gendergelijkheid als 
hoofddoelstelling hebben. Deze 
toezeggingen worden weerspiegeld in de 
specifieke doelstellingen van alle pijlers 
van dit instrument.

Or. en

Amendement 458
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Deze verordening zal 
bijzondere aandacht schenken aan de 
rechten en de versterking van de positie 
van kinderen en jongeren, met name 
meisjes en jonge vrouwen, en een bijdrage 
te leveren aan de verwezenlijking van hun 
potentieel als belangrijke aanjagers van 
verandering door te investeren in 
menselijke ontwikkeling en sociale 
inclusie.

Or. en

Amendement 459
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) In het ontwikkelingsbeleid 
van de Unie in het kader van deze 
verordening zal speciale aandacht uitgaan 
naar de behoeften en de versterking van 
de positie van kinderen en jongeren en zal 
een bijdrage worden geleverd aan de 
verwezenlijking van hun potentieel als 
belangrijke aanjagers van verandering 
door te investeren in menselijke 
ontwikkeling en sociale inclusie.

Or. en

Amendement 460
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(13 quater) In het kader van deze 
verordening zal bijzondere aandacht 
worden geschonken aan de rechten en de 
versterking van de positie van kinderen en 
jongeren, met name meisjes en jonge 
vrouwen, en een bijdrage worden geleverd 
aan de verwezenlijking van hun potentieel 
als belangrijke aanjagers van verandering 
door te investeren in menselijke 
ontwikkeling en sociale inclusie.

Or. en

Amendement 461
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Indien mogelijk en relevant, 
moeten de resultaten van het externe 
optreden van de Unie worden gemonitord 
en geëvalueerd op basis van vooraf 
gedefinieerde, transparante, 
landenspecifieke en meetbare indicatoren 
die zijn afgestemd op de kenmerken en 
doelstellingen van het instrument, bij 
voorkeur op basis van het resultatenkader
van het partnerland.

(14) De Commissie moet duidelijke 
mechanismen voor monitoring en 
evaluatie opzetten om ervoor te zorgen dat 
de doelstellingen en acties die zijn
neergelegd in en worden uitgevoerd uit 
hoofde van deze verordening nog relevant 
en haalbaar blijven en om de voortgang 
regelmatig te meten. Met dat doel voor 
ogen moet elke doelstelling vergezeld 
gaan van één of meer vooraf 
gedefinieerde, transparante, landspecifieke 
en meetbare prestatie-indicatoren, indien 
mogelijk gebaseerd op de specifieke
kenmerken van het partnerland en/of de 
begunstigde. De vorderingen moeten ten 
minste eens per jaar worden gemonitord 
om te bepalen of de prestatiebeloning van 
toepassing is en met dezelfde periodiciteit 
met het Europees Parlement worden 
gedeeld.

Or. en

Amendement 462
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Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Indien mogelijk en relevant, 
moeten de resultaten van het externe 
optreden van de Unie worden gemonitord 
en geëvalueerd op basis van vooraf 
gedefinieerde, transparante, 
landenspecifieke en meetbare indicatoren 
die zijn afgestemd op de kenmerken en 
doelstellingen van het instrument, bij 
voorkeur op basis van het resultatenkader 
van het partnerland.

(14) De resultaten van het externe 
optreden van de Unie moeten worden 
gemonitord en geëvalueerd op basis van 
vooraf gedefinieerde, transparante, 
landspecifieke en meetbare indicatoren die 
zijn afgestemd op de kenmerken en 
doelstellingen van het instrument, op basis 
van het resultatenkader van het 
partnerland. De evaluatie moet periodiek 
met het Europees Parlement worden 
gedeeld en openbaar worden gemaakt.

Or. en

Amendement 463
Urmas Paet

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Kinderen en jongeren zijn 
belangrijke aanjagers van verandering en 
leveren een belangrijke bijdrage aan de 
verwezenlijking van de Agenda 2030, 
zoals wordt erkend in de Europese 
consensus inzake ontwikkeling en artikel 
3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. Bij het extern optreden 
van de Unie in het kader van deze 
verordening zal speciale aandacht uitgaan 
naar de behoeften en de versterking van 
de positie van deze groep en zal een 
bijdrage worden geleverd aan de 
verwezenlijking van hun potentieel als 
belangrijke aanjagers van verandering 
door te investeren in menselijke 
ontwikkeling en sociale inclusie.
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Or. en

Amendement 464
Elly Schlein, Norbert Neuser

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Deze verordening moet bijdragen 
tot de collectieve doelstelling van de Unie 
om 0,7 % van het bruto nationaal inkomen 
te besteden aan officiële ontwikkelingshulp 
(ODA) gedurende de looptijd van de 
Agenda 2030. In dit verband moet ten 
minste 92 % van de financiering in het 
kader van deze verordening bijdragen aan 
acties die voldoen aan de criteria voor 
officiële ontwikkelingshulp zoals bepaald 
door de Commissie voor 
ontwikkelingsbijstand van de OESO.

(15) Deze verordening moet bijdragen 
tot de collectieve doelstelling van de Unie 
om 0,7 % van het bruto nationaal inkomen 
te besteden aan officiële ontwikkelingshulp 
(ODA) gedurende de looptijd van de 
Agenda 2030. Deze toezegging moet 
worden gebaseerd op een duidelijk 
stappenplan voor de EU en haar lidstaten 
waarin uiterste termijnen en modaliteiten 
voor de verwezenlijking van de 
doelstelling zijn opgenomen. In dit 
verband moet ten minste 95 % van de 
financiering in het kader van deze 
verordening bijdragen aan acties die 
voldoen aan de criteria voor officiële 
ontwikkelingshulp zoals bepaald door de 
Commissie voor ontwikkelingsbijstand van 
de OESO.

Or. en

Amendement 465
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Deze verordening moet bijdragen 
tot de collectieve doelstelling van de Unie 
om 0,7 % van het bruto nationaal inkomen 
te besteden aan officiële ontwikkelingshulp 
(ODA) gedurende de looptijd van de 
Agenda 2030. In dit verband moet ten 
minste 92 % van de financiering in het 

(15) Deze verordening moet bijdragen 
tot de collectieve doelstelling van de Unie 
om 0,7 % van het bruto nationaal inkomen 
te besteden aan officiële ontwikkelingshulp 
(ODA) gedurende de looptijd van de 
Agenda 2030. In dit verband moet ten 
minste 97 % van de financiering in het 
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kader van deze verordening bijdragen aan 
acties die voldoen aan de criteria voor 
officiële ontwikkelingshulp zoals bepaald 
door de Commissie voor 
ontwikkelingsbijstand van de OESO.

kader van deze verordening bijdragen aan 
acties die voldoen aan de criteria voor 
officiële ontwikkelingshulp zoals bepaald
door de Commissie voor 
ontwikkelingsbijstand van de OESO.

Or. en

Amendement 466
Elly Schlein, Norbert Neuser

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om ervoor te zorgen dat middelen 
beschikbaar worden gesteld daar waar zij 
het meest nodig zijn, met name voor de 
minst ontwikkelde landen en de landen die 
in een kwetsbare situatie en conflicten 
verkeren, zou deze verordening een 
bijdrage moeten leveren tot de collectieve 
doelstelling om 0,2 % van het bruto 
nationaal inkomen van de Unie te 
reserveren voor de minst ontwikkelde 
landen gedurende de looptijd van de 
Agenda 2030.

(16) Om ervoor te zorgen dat middelen 
beschikbaar worden gesteld daar waar zij 
het meest nodig zijn, met name voor de 
minst ontwikkelde landen en de landen die 
in een kwetsbare situatie en conflicten 
verkeren, moet deze verordening een 
bijdrage leveren tot de collectieve 
doelstelling om 0,2 % van het bruto 
nationaal inkomen van de Unie te 
reserveren voor de minst ontwikkelde 
landen gedurende de looptijd van de 
Agenda 2030. Deze toezegging moet 
worden gebaseerd op een duidelijk 
stappenplan voor de EU en haar lidstaten 
waarin uiterste termijnen en modaliteiten 
voor de verwezenlijking van de 
doelstelling zijn opgenomen.

Or. en

Amendement 467
Elly Schlein, Norbert Neuser

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 
strategische prioriteiten te focussen, zowel
geografisch (het Europese nabuurschap en 
Afrika, de landen die kwetsbaar zijn en die 
steun het meest nodig hebben) als
thematisch (veiligheid, migratie, 
klimaatverandering en mensenrechten).

(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 
strategische prioriteiten te focussen, 
geografisch (het Europese nabuurschap en 
Afrika, de landen die het minst ontwikkeld 
zijn en overige landen die kwetsbaar zijn 
en die steun het meest nodig hebben) en
thematisch (verwezenlijking van de
Agenda 2030, menselijke veiligheid,
veilige en ordelijke migratie, bestrijding 
van klimaatverandering en
milieuvervuiling, bestrijding van 
ongelijkheid en het leveren van een 
bijdrage aan de eerbiediging van de 
mensenrechten en gendergelijkheid).

Or. en

Amendement 468
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Ricardo Serrão Santos, Kathleen Van 
Brempt

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 
strategische prioriteiten te focussen, zowel 
geografisch (het Europese nabuurschap en 
Afrika, de landen die kwetsbaar zijn en die 
steun het meest nodig hebben) als 
thematisch (veiligheid, migratie, 
klimaatverandering en mensenrechten).

(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 
strategische prioriteiten te focussen, zowel 
geografisch (het Europese nabuurschap en 
Afrika, de landen die kwetsbaar zijn en die 
steun het meest nodig hebben, met name 
de minst ontwikkelde landen) als 
thematisch (democratie en 
mensenrechten, gendergelijkheid, 
duurzame ontwikkeling, de uitbanning 
van armoede en bestrijding van 
ongelijkheid, veiligheid, migratie, 
klimaatverandering, biodiversiteit, milieu 
en mondiale bedreigingen voor de 
volksgezondheid).

Or. en
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Amendement 469
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 
strategische prioriteiten te focussen, zowel 
geografisch (het Europese nabuurschap en
Afrika, de landen die kwetsbaar zijn en die 
steun het meest nodig hebben) als 
thematisch (veiligheid, migratie, 
klimaatverandering en mensenrechten).

(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 
strategische prioriteiten te focussen, zowel 
geografisch (het Europese nabuurschap en 
Afrika, de landen die kwetsbaar zijn en die 
steun het meest nodig hebben) als 
thematisch (veiligheid, migratie, 
klimaatverandering, onderwijs en cultuur, 
integratie van jongeren, 
burgerparticipatie, goed bestuur, 
gendergelijkheid, democratie en 
mensenrechten).

Or. en

Amendement 470
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 
strategische prioriteiten te focussen, zowel 
geografisch (het Europese nabuurschap en 
Afrika, de landen die kwetsbaar zijn en die 
steun het meest nodig hebben) als 
thematisch (veiligheid, migratie, 
klimaatverandering en mensenrechten).

(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 
strategische prioriteiten te focussen, zowel 
geografisch (het Europese nabuurschap en 
Afrika, de landen die kwetsbaar zijn en die 
steun het meest nodig hebben) als
thematisch (duurzame ontwikkeling, 
uitbanning van armoede, veiligheid, 
vrede, klimaatverandering, 
milieuvervuiling en het leveren van een 
bijdrage aan de mondiale eerbiediging 
van de mensenrechten en 
gendergelijkheid).

Or. en
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Amendement 471
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 
strategische prioriteiten te focussen, zowel 
geografisch (het Europese nabuurschap en
Afrika, de landen die kwetsbaar zijn en die 
steun het meest nodig hebben) als 
thematisch (veiligheid, migratie,
klimaatverandering en mensenrechten).

(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 
strategische prioriteiten te focussen, zowel 
geografisch (het Europese nabuurschap, 
Afrika en fragiele landen die die steun het 
meest nodig hebben of worden 
geconfronteerd met externe of interne 
dreigingen) als thematisch 
(klimaatverandering, maatschappelijk 
middenveld, mensenrechten, democratie, 
de rechtsstaat, rechten van minderheden 
en vrijheid van meningsuiting).

Or. en

Amendement 472
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 
strategische prioriteiten te focussen, zowel 
geografisch (het Europese nabuurschap en 
Afrika, de landen die kwetsbaar zijn en die 
steun het meest nodig hebben) als 
thematisch (veiligheid, migratie,
klimaatverandering en mensenrechten).

(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 
strategische prioriteiten te focussen, zowel 
geografisch (het Europese nabuurschap en 
Afrika, de landen die kwetsbaar zijn en die 
steun het meest nodig hebben) als 
thematisch (democratie, mensenrechten, 
rechtsstaat, goed bestuur, veiligheid, 
migratie en klimaatverandering).

Or. en



PE632.090v01-00 66/182 AM\1172161NL.docx

NL

Amendement 473
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 
strategische prioriteiten te focussen, zowel 
geografisch (het Europese nabuurschap en 
Afrika, de landen die kwetsbaar zijn en die 
steun het meest nodig hebben) als 
thematisch (veiligheid, migratie, 
klimaatverandering en mensenrechten).

(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 
strategische prioriteiten te focussen, zowel 
geografisch (het Europese nabuurschap en 
Afrika, de landen die kwetsbaar zijn en die 
steun het meest nodig hebben) als 
thematisch (veiligheid, migratie, 
klimaatverandering en milieuvervuiling en 
mensenrechten).

Or. en

Amendement 474
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Deze verordening dient een 
bijdrage te leveren aan de weerbaarheid 
van de staten en de gemeenschap op het 
gebied van mondiale volksgezondheid 
door het aanpakken van mondiale 
bedreigingen voor de volksgezondheid, het 
versterken van de gezondheidsstelsels, de 
totstandbrenging van universele 
gezondheidszorg, het voorkomen en 
bestrijden van overdraagbare ziekten, en 
het waarborgen van toegang tot 
betaalbare geneesmiddelen, waaronder 
generieke geneesmiddelen, en vaccins 
voor iedereen.

Or. fr
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Amendement 475
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze verordening dient ter 
ondersteuning van de tenuitvoerlegging 
van het Europees nabuurschapsbeleid, als 
herzien in 2015, en de uitvoering van 
regionale samenwerkingskaders, zoals 
grensoverschrijdende samenwerking en de 
externe aspecten van relevante 
macroregionale en zeegebiedstrategieën en 
daaraan gerelateerd beleid. Deze 
initiatieven bieden politieke kaders voor de 
verdieping van de betrekkingen met en 
tussen de partnerlanden, op basis van 
wederzijdse verantwoordingsplicht, 
gedeelde betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid.

(18) Deze verordening dient ter 
ondersteuning van de tenuitvoerlegging 
van het Europees nabuurschapsbeleid, als 
herzien in 2015, en de uitvoering van 
regionale samenwerkingskaders, zoals 
grensoverschrijdende samenwerking en de 
externe aspecten van relevante 
macroregionale en zeegebiedstrategieën en 
daaraan gerelateerd beleid. Deze 
initiatieven bieden politieke kaders voor de 
verdieping van de betrekkingen met en 
tussen de partnerlanden, op basis van 
wederzijdse verantwoordingsplicht, 
gedeelde betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid. In gevallen van een 
ernstige of aanhoudende uitholling van de 
democratie, mensenrechten of rechtsstaat 
in een van de landen uit bijlage I, moet de 
steun worden opgeschort.

Or. en

Amendement 476
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze verordening dient ter 
ondersteuning van de tenuitvoerlegging 
van het Europees nabuurschapsbeleid, als 
herzien in 2015, en de uitvoering van 
regionale samenwerkingskaders, zoals 
grensoverschrijdende samenwerking en de 
externe aspecten van relevante 
macroregionale en zeegebiedstrategieën en 
daaraan gerelateerd beleid. Deze 

(18) Deze verordening dient ter 
ondersteuning van de tenuitvoerlegging 
van het Europees nabuurschapsbeleid, als 
herzien in 2015, en de uitvoering van 
regionale samenwerkingskaders, zoals 
grensoverschrijdende samenwerking en de 
externe aspecten van relevante 
macroregionale en zeegebiedstrategieën en 
daaraan gerelateerd beleid. Deze 
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initiatieven bieden politieke kaders voor de 
verdieping van de betrekkingen met en 
tussen de partnerlanden, op basis van 
wederzijdse verantwoordingsplicht, 
gedeelde betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid.

initiatieven bieden aanvullende beleids- en 
politieke kaders voor de verdieping van de 
betrekkingen met en tussen de 
partnerlanden, op basis van wederzijdse 
verantwoordingsplicht, gedeelde 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid. De 
op prestaties gebaseerde aanpak is een 
van de belangrijkste beginselen van het 
Europees nabuurschapsbeleid.

Or. en

Amendement 477
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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 nabuurschapsbeleid62

beoogt de verdieping van de democratie, 
de bevordering van de mensenrechten, de 
eerbiediging van de rechtsstaat, 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; 
sociaaleconomische ontwikkeling; de 
bestrijding van jeugdwerkloosheid, met 
name onder vrouwen en jonge 
afgestudeerden; 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 
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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. Steun 
voor het nabuurschap is van cruciaal 
belang voor het aanpakken van 
gemeenschappelijke uitdagingen, zoals 
irreguliere migratie en de strijd tegen de 
opwarming van de aarde, evenals voor het 
verspreiden van welvaart, veiligheid en 
stabiliteit door middel van economische 
ontwikkeling en beter bestuur. De 
zichtbaarheid van de bijstand van de Unie 
ten behoeve van de nabuurschapsregio 
moet worden vergroot. In het kader van 
het nabuurschapsbeleid is de Unie met 
een aantal partnerlanden uit het 
nabuurschap onderhandelingen 
begonnen over en is zij overgegaan tot de 
sluiting van ambitieuze, volledige en 
verstrekkende 
vrijhandelsovereenkomsten. Deze 
overeenkomsten zijn er niet alleen op 
gericht om de toegang tot de markt en het 
investeringsklimaat te verbeteren, maar 
ook om bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de algemene 
doelstellingen van het 
nabuurschapsbeleid, zoals duurzame 
economische en sociale ontwikkeling 
waarvan iedereen profijt kan trekken. Het 
maatschappelijk middenveld van elk van 
de partnerlanden van de Unie, de 
nationale parlementen en het Europees 
Parlement moeten bij de 
onderhandelingsprocessen, evenals bij het 
toezicht op de uitvoering van deze 
overeenkomsten worden betrokken. Deze 
verordening moet zo de onderhandeling 
van deze overeenkomsten, evenals de 
juiste uitvoering van de gesloten 
overeenkomsten, ondersteunen.

_________________ _________________

62 Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's - Herziening van het 

62 Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's - Herziening van het 
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Europees nabuurschapsbeleid, 
18 november 2015.

Europees nabuurschapsbeleid, 
18 november 2015.

Or. fr

Amendement 478
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 ontheemding en het 
ondersteunen van bevolkingen, landen en 
regio's die worden geconfronteerd met 
een hogere migratiedruk. 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. Met de 
handelingen uit hoofde van deze 
verordening moet ook worden getracht de 
Agenda 2030 te verwezenlijken in het 
kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid en in alle 
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doelstellingen beleidscoherentie voor 
ontwikkeling te waarborgen.

_________________ _________________

62 Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's - Herziening van het 
Europees nabuurschapsbeleid, 18 
november 2015.

62 Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Herziening van 
het Europees nabuurschapsbeleid, 18 
november 2015.

Or. en

Amendement 479
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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 

(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, bevordering 
van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en 
opleiding en een aanpak van mens tot 
mens; economische en sociale
ontwikkeling; veiligheid; migratie en 
mobiliteit, met inbegrip van het aanpakken 
van de dieperliggende oorzaken van 
irreguliere migratie en gedwongen 
ontheemding, onder meer door 
samenwerking op het gebied van 
onderwijs en cultuur. Differentiatie en 
meer wederzijdse eigen 
verantwoordelijkheid zijn de hoeksteen van 
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met betrekking tot de aard en het bereik 
van zijn partnerschap met de Unie.

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.

_________________ _________________

62 Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's - Herziening van het 
Europees nabuurschapsbeleid, 18 
november 2015.

62 Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Herziening van 
het Europees nabuurschapsbeleid, 18 
november 2015.

Or. en

Amendement 480
Lola Sánchez Caldentey

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 

(19) Het Europees nabuurschapsbeleid62

beoogt de verdieping van de democratie, 
de bevordering van de mensenrechten en 
de eerbiediging van de rechtsstaat, 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 
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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.

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. 
Financiering via het nabuurschapsbeleid 
is een belangrijk instrument om 
gemeenschappelijke uitdagingen aan te 
pakken.

_________________ _________________

62 Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's - Herziening van het 
Europees nabuurschapsbeleid, 18 
november 2015.

62 Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Herziening van 
het Europees nabuurschapsbeleid, 18 
november 2015.

Or. en

Amendement 481
Marietje Schaake

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 

(19) Het Europees nabuurschapsbeleid, 
als herzien in 201562, beoogt de
stabilisering van de buurlanden en de 
versterking van de weerbaarheid, met name 
door het bevorderen van politieke en 
sociale hervormingen en het stimuleren 
van economische ontwikkeling, als de 
belangrijkste 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 
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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.

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.

_________________ _________________

62 Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's - Herziening van het 
Europees nabuurschapsbeleid, 18 
november 2015.

62 Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Herziening van 
het Europees nabuurschapsbeleid, 18 
november 2015.

Or. en

Amendement 482
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(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. Ecologische duurzaamheid is 
een ander belangrijk punt van zorg.
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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.

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.

_________________ _________________

62 Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's - Herziening van het 
Europees nabuurschapsbeleid, 18 
november 2015.

62 Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Herziening van 
het Europees nabuurschapsbeleid, 18 
november 2015.

Or. en

Amendement 483
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze verordening dient de 
uitvoering te ondersteunen van een 
gemoderniseerde associatieovereenkomst 
met de landen van Afrika, het Caribisch 
Gebied en de Stille Oceaan (ACS), en de 
EU en de ACS-partners in staat te stellen 
verder sterke allianties te ontwikkelen 
inzake grote mondiale uitdagingen. Deze 
verordening moet met name steun bieden 
voor de voortzetting van de samenwerking 
tussen de EU en de Afrikaanse Unie in 
overeenstemming met de 
gemeenschappelijke strategie Afrika-EU en 
voortbouwen op de toekomstige 
overeenkomst tussen de EU en de ACS na 
2020, onder meer door een continentale 
aanpak ten aanzien van Afrika.

(20) Deze verordening dient de 
uitvoering te ondersteunen van een 
gemoderniseerde associatieovereenkomst 
met de landen van Afrika, het Caribisch 
Gebied en de Stille Oceaan (ACS), en de 
EU en de ACS-partners in staat te stellen 
verder sterke allianties te ontwikkelen 
inzake grote en gedeelde mondiale 
uitdagingen. Deze verordening moet met 
name steun bieden voor de voortzetting 
van de samenwerking tussen de EU en de 
Afrikaanse Unie in overeenstemming met 
de gemeenschappelijke strategie Afrika-EU 
en voortbouwen op de toekomstige 
overeenkomst tussen de EU en de ACS na 
2020, onder meer door een voor beide 
partijen gunstig, gelijkwaardig 
partnerschap tussen de EU en Afrika.
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Or. en

Amendement 484
Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze verordening dient de 
uitvoering te ondersteunen van een 
gemoderniseerde associatieovereenkomst 
met de landen van Afrika, het Caribisch 
Gebied en de Stille Oceaan (ACS), en de 
EU en de ACS-partners in staat te stellen 
verder sterke allianties te ontwikkelen 
inzake grote mondiale uitdagingen. Deze 
verordening moet met name steun bieden 
voor de voortzetting van de samenwerking 
tussen de EU en de Afrikaanse Unie in 
overeenstemming met de 
gemeenschappelijke strategie Afrika-EU en 
voortbouwen op de toekomstige 
overeenkomst tussen de EU en de ACS na 
2020, onder meer door een continentale 
aanpak ten aanzien van Afrika.

(20) Deze verordening dient de 
uitvoering te ondersteunen van een 
gemoderniseerde associatieovereenkomst 
met de landen van Afrika, het Caribisch
Gebied en de Stille Oceaan (ACS), en de 
EU en de partners in staat te stellen verder 
sterke allianties te ontwikkelen inzake 
grote mondiale uitdagingen. Deze 
verordening moet met name steun bieden 
voor de voortzetting van de samenwerking 
tussen de EU en de Afrikaanse Unie in 
overeenstemming met de 
gemeenschappelijke strategie Afrika-EU en 
voortbouwen op de toekomstige 
overeenkomst tussen de EU en de ACS na 
2020, onder meer door een continentale 
aanpak ten aanzien van Afrika.

Or. en

Amendement 485
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Deze verordening moet de 
volledige en daadwerkelijke uitvoering 
bevorderen van het actieprogramma van 
Peking en het actieprogramma van de 
Internationale Conferentie over 
Bevolking en Ontwikkeling (ICPD) en de 
resultaten van de toetsingsconferenties 
daarvan, en dient ter ondersteuning van 



AM\1172161NL.docx 77/182 PE632.090v01-00

NL

seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten. De verordening bevordert, 
beschermt en verwezenlijkt het recht van 
eenieder om volledige zeggenschap te 
hebben, en in vrijheid en 
verantwoordelijkheid te beslissen, over 
zaken die hun seksualiteit en seksuele en 
reproductieve gezondheid aangaan, 
zonder discriminatie, dwang en geweld. In 
de verordening wordt voorts bijzondere 
aandacht geschonken aan de noodzaak 
van universele toegang tot hoogwaardige, 
betaalbare en volledige informatie over 
seksuele en reproductieve gezondheid, 
educatie – met inbegrip van uitgebreide 
seksuele voorlichting – en 
gezondheidszorg.

Or. en

Amendement 486
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 ter) Deze verordening moet 
tevens bijdragen tot de 
handelsgerelateerde aspecten van de 
externe betrekkingen van de Unie, zoals 
de tenuitvoerlegging van de VN-
richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de 
mensenrechten en de OESO-richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen en de 
samenwerking met derde landen voor 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen, bijvoorbeeld via 
Verordening (EU) nr. 2017/821 tot 
vaststelling van verplichtingen inzake 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen voor Unie-importeurs 
van tin, tantaal en wolfraam, de 
overeenkomstige ertsen, en goud uit 
conflict- en hoogrisicogebieden, het 
Kimberleyproces voor de certificering van 
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ruwe diamanten, het Duurzaamheidspact, 
de tenuitvoerlegging van de 
verplichtingen op grond van Verordening 
(EU) nr. 978/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis (SAP-
verordening), samenwerking in het kader 
van de wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw (FLEGT) en "hulp 
voor handel"-initiatieven om te zorgen 
voor samenhang en wederzijdse 
ondersteuning tussen het EU-
handelsbeleid en 
ontwikkelingsdoelstellingen en -acties.

_________________

1 bis Verordening (EU) nr. 978/2012 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2012 houdende toepassing van 
een schema van algemene 
tariefpreferenties en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 van de 
Raad (PB L 303 van 31.10.2012, blz. 1).

Or. en

Amendement 487
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De Unie moet ervoor zorgen dat de 
beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk 
worden gebruikt, zodat haar externe 
optreden optimaal effect sorteert. Dit moet 
worden bereikt door middel van 
samenhang en complementariteit tussen de 
externe financieringsinstrumenten van de 
Unie, met name het instrument voor 
pretoetredingssteun III63, het instrument 
voor humanitaire hulp64, het besluit 
betreffende de landen en gebieden 
overzee65, het Europees instrument voor 
nucleaire veiligheid ter aanvulling van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 

(21) De Unie moet ervoor zorgen dat de 
beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk 
worden gebruikt, zodat haar externe 
optreden optimaal effect sorteert. Dit moet 
worden bereikt door middel van 
samenhang en complementariteit tussen de 
externe financieringsinstrumenten van de 
Unie, met name het instrument voor 
pretoetredingssteun III63, het instrument 
voor humanitaire hulp64, het besluit 
betreffende de landen en gebieden 
overzee65, het Europees instrument voor 
nucleaire veiligheid ter aanvulling van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
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ontwikkeling en internationale 
samenwerking op basis van het Euratom-
Verdrag66, het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid en de 
nieuwe Europese vredesfaciliteit67, die 
buiten de EU-begroting valt, alsook door 
synergieën met andere beleidslijnen en 
programma's van de Unie. Dit omvat in 
voorkomend geval ook de samenhang en 
complementariteit met de macrofinanciële 
bijstand. Met het oog op een maximale 
impact van de gecombineerde interventies 
ten behoeve van een gemeenschappelijke 
doelstelling moet deze verordening 
voorzien in de mogelijkheid om 
financiering te combineren met andere 
programma's van de Unie, mits de 
bijdragen niet dezelfde kosten dekken.

ontwikkeling en internationale 
samenwerking op basis van het Euratom-
Verdrag66, het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid en de 
nieuwe Europese vredesfaciliteit67, die 
buiten de EU-begroting valt, alsook door 
synergieën met andere beleidslijnen en 
programma's van de Unie. Dit omvat in 
voorkomend geval ook de samenhang en 
complementariteit met de macrofinanciële 
bijstand. Met het oog op een maximale 
impact van de gecombineerde interventies 
ten behoeve van een gemeenschappelijke 
doelstelling moet deze verordening 
voorzien in strikte voorwaarden voor 
opschorting van de hulp en de 
mogelijkheid om financiering te 
combineren met andere programma's van 
de Unie, mits de bijdragen niet dezelfde 
kosten dekken.

_________________ _________________

63 COM(2018) 465 final, voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van het instrument 
voor pretoetredingssteun (IPA III).

63 COM(2018) 465 final, voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van het instrument 
voor pretoetredingssteun (IPA III).

64 Verordening (EG) nr. 1257/96 van de 
Raad van 20 juni 1996 betreffende 
humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, 
blz. 1).

64 Verordening (EG) nr. 1257/96 van de 
Raad van 20 juni 1996 betreffende 
humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, 
blz. 1).

65 COM(2018) 461 final, voorstel voor een 
besluit van de Raad betreffende de 
associatie van de landen en gebieden 
overzee met de Europese Unie, met 
inbegrip van de betrekkingen tussen de 
Europese Unie, enerzijds, en Groenland en 
het Koninkrijk Denemarken, anderzijds 
(LGO‑besluit).

65 COM(2018) 461 final, voorstel voor een 
besluit van de Raad betreffende de 
associatie van de landen en gebieden 
overzee met de Europese Unie, met 
inbegrip van de betrekkingen tussen de 
Europese Unie, enerzijds, en Groenland en 
het Koninkrijk Denemarken, anderzijds 
(LGO‑besluit).

66 COM(2018) 462 final, voorstel voor een 
verordening van de Raad tot vaststelling 
van een Europees instrument voor 
nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking op basis van het Euratom-
Verdrag.

66 COM(2018) 462 final, voorstel voor een 
verordening van de Raad tot vaststelling 
van een Europees instrument voor 
nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking op basis van het Euratom-
Verdrag.
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67 C(2018) 3800 final, voorstel van de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
aan de Raad voor een besluit van de Raad 
tot oprichting van een Europese 
vredesfaciliteit.

67 C(2018) 3800 final, voorstel van de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
aan de Raad voor een besluit van de Raad 
tot oprichting van een Europese 
vredesfaciliteit.

Or. en

Amendement 488
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De Unie moet ervoor zorgen dat de 
beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk 
worden gebruikt, zodat haar externe 
optreden optimaal effect sorteert. Dit moet 
worden bereikt door middel van 
samenhang en complementariteit tussen de 
externe financieringsinstrumenten van de 
Unie, met name het instrument voor 
pretoetredingssteun III63, het instrument 
voor humanitaire hulp64, het besluit 
betreffende de landen en gebieden 
overzee65, het Europees instrument voor 
nucleaire veiligheid ter aanvulling van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking op basis van het Euratom-
Verdrag66, het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid en de 
nieuwe Europese vredesfaciliteit67, die 
buiten de EU-begroting valt, alsook door 
synergieën met andere beleidslijnen en 
programma's van de Unie. Dit omvat in 
voorkomend geval ook de samenhang en 
complementariteit met de macrofinanciële 
bijstand. Met het oog op een maximale 
impact van de gecombineerde interventies 
ten behoeve van een gemeenschappelijke 
doelstelling moet deze verordening 
voorzien in de mogelijkheid om 

(21) De Unie moet ervoor zorgen dat de 
beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk 
worden gebruikt, zodat haar externe 
optreden optimaal effect sorteert. Dit moet 
worden bereikt door middel van 
samenhang en complementariteit tussen de 
externe financieringsinstrumenten van de 
Unie, met name het instrument voor 
pretoetredingssteun III63, het instrument 
voor humanitaire hulp64, het besluit 
betreffende de landen en gebieden 
overzee65, het Europees instrument voor 
nucleaire veiligheid ter aanvulling van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking op basis van het Euratom-
Verdrag66, het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid en de 
nieuwe Europese vredesfaciliteit67, die 
buiten de EU-begroting valt, alsook door 
synergieën met andere beleidslijnen en 
programma's van de Unie. Dit omvat in 
voorkomend geval ook de samenhang en 
complementariteit met de macrofinanciële 
bijstand. Met het oog op een maximale 
impact van de gecombineerde interventies 
ten behoeve van een gemeenschappelijke 
doelstelling moet deze verordening 
voorzien in strikte voorwaarden voor 
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financiering te combineren met andere 
programma's van de Unie, mits de 
bijdragen niet dezelfde kosten dekken.

opschorting van de hulp en de 
mogelijkheid om financiering te 
combineren met andere programma's van 
de Unie, mits de bijdragen niet dezelfde 
kosten dekken.

_________________ _________________

63 COM(2018) 465 final, voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van het instrument 
voor pretoetredingssteun (IPA III).

63 COM(2018) 465 final, voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van het instrument 
voor pretoetredingssteun (IPA III).

64 Verordening (EG) nr. 1257/96 van de 
Raad van 20 juni 1996 betreffende 
humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, 
blz. 1).

64 Verordening (EG) nr. 1257/96 van de 
Raad van 20 juni 1996 betreffende 
humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, 
blz. 1).

65 COM(2018) 461 final, voorstel voor een 
besluit van de Raad betreffende de 
associatie van de landen en gebieden 
overzee met de Europese Unie, met 
inbegrip van de betrekkingen tussen de 
Europese Unie, enerzijds, en Groenland en 
het Koninkrijk Denemarken, anderzijds 
(LGO‑besluit).

65 COM(2018) 461 final, voorstel voor een 
besluit van de Raad betreffende de 
associatie van de landen en gebieden 
overzee met de Europese Unie, met 
inbegrip van de betrekkingen tussen de 
Europese Unie, enerzijds, en Groenland en 
het Koninkrijk Denemarken, anderzijds 
(LGO‑besluit).

66 COM(2018) 462 final, voorstel voor een 
verordening van de Raad tot vaststelling 
van een Europees instrument voor 
nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking op basis van het Euratom-
Verdrag.

66 COM(2018) 462 final, voorstel voor een 
verordening van de Raad tot vaststelling 
van een Europees instrument voor 
nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking op basis van het Euratom-
Verdrag.

67 C(2018) 3800 final, voorstel van de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
aan de Raad voor een besluit van de Raad 
tot oprichting van een Europese 
vredesfaciliteit.

67 C(2018) 3800 final, voorstel van de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
aan de Raad voor een besluit van de Raad 
tot oprichting van een Europese 
vredesfaciliteit.

Or. en

Amendement 489
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De Unie moet ervoor zorgen dat de 
beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk 
worden gebruikt, zodat haar externe 
optreden optimaal effect sorteert. Dit moet 
worden bereikt door middel van 
samenhang en complementariteit tussen de 
externe financieringsinstrumenten van de 
Unie, met name het instrument voor 
pretoetredingssteun III63, het instrument 
voor humanitaire hulp64, het besluit 
betreffende de landen en gebieden 
overzee65, het Europees instrument voor 
nucleaire veiligheid ter aanvulling van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking op basis van het Euratom-
Verdrag66, het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid en de 
nieuwe Europese vredesfaciliteit67, die 
buiten de EU-begroting valt, alsook door 
synergieën met andere beleidslijnen en 
programma's van de Unie. Dit omvat in 
voorkomend geval ook de samenhang en 
complementariteit met de macrofinanciële 
bijstand. Met het oog op een maximale 
impact van de gecombineerde interventies 
ten behoeve van een gemeenschappelijke 
doelstelling moet deze verordening 
voorzien in de mogelijkheid om 
financiering te combineren met andere 
programma's van de Unie, mits de 
bijdragen niet dezelfde kosten dekken.

(21) De Unie moet ervoor zorgen dat de 
beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk 
worden gebruikt, zodat haar externe 
optreden optimaal effect sorteert. Dit moet 
worden bereikt door middel van 
samenhang, consistentie en 
complementariteit tussen de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie, 
met name het instrument voor 
pretoetredingssteun III63, het instrument 
voor humanitaire hulp64, het besluit 
betreffende de landen en gebieden 
overzee65, het Europees instrument voor 
nucleaire veiligheid ter aanvulling van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking op basis van het Euratom-
Verdrag66, het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid en de 
nieuwe Europese vredesfaciliteit67, die 
buiten de EU-begroting valt, en door 
synergieën met andere beleidslijnen en 
programma's van de Unie en die van de 
EU-lidstaten. Dit omvat in voorkomend 
geval ook de samenhang en 
complementariteit met de macrofinanciële 
bijstand. Met het oog op een maximale 
impact van de gecombineerde interventies 
ten behoeve van een gemeenschappelijke 
doelstelling moet deze verordening 
voorzien in de mogelijkheid om 
financiering te combineren met andere 
programma's van de Unie, mits de 
bijdragen niet dezelfde kosten dekken.

_________________ _________________

63 COM(2018) 465 final, voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van het instrument 
voor pretoetredingssteun (IPA III).

63 COM(2018) 465 final, voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van het instrument 
voor pretoetredingssteun (IPA III).

64 Verordening (EG) nr. 1257/96 van de 
Raad van 20 juni 1996 betreffende 
humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, 
blz. 1).

64 Verordening (EG) nr. 1257/96 van de 
Raad van 20 juni 1996 betreffende 
humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, 
blz. 1).
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65 COM(2018) 461 final, voorstel voor een 
besluit van de Raad betreffende de 
associatie van de landen en gebieden 
overzee met de Europese Unie, met 
inbegrip van de betrekkingen tussen de 
Europese Unie, enerzijds, en Groenland en 
het Koninkrijk Denemarken, anderzijds 
(LGO‑besluit).

65 COM(2018) 461 final, voorstel voor een 
besluit van de Raad betreffende de 
associatie van de landen en gebieden 
overzee met de Europese Unie, met 
inbegrip van de betrekkingen tussen de 
Europese Unie, enerzijds, en Groenland en 
het Koninkrijk Denemarken, anderzijds 
(LGO‑besluit).

66 COM(2018) 462 final, voorstel voor een 
verordening van de Raad tot vaststelling 
van een Europees instrument voor 
nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking op basis van het Euratom-
Verdrag.

66 COM(2018) 462 final, voorstel voor een 
verordening van de Raad tot vaststelling 
van een Europees instrument voor 
nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking op basis van het Euratom-
Verdrag.

67 C(2018) 3800 final, voorstel van de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
aan de Raad voor een besluit van de Raad 
tot oprichting van een Europese 
vredesfaciliteit.

67 C(2018) 3800 final, voorstel van de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
aan de Raad voor een besluit van de Raad 
tot oprichting van een Europese 
vredesfaciliteit.

Or. en

Amendement 490
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Deze verordening moet 
wederom benadrukken dat nucleaire 
veiligheid een belangrijk onderdeel vormt 
van het externe optreden van de EU en de 
verwezenlijking vergemakkelijken van de 
doelstellingen van 
ontwikkelingssamenwerking die worden 
gespecificeerd in de EINS-verordening. 
Daarom moet, als een partnerland het 
voortdurend nalaat de elementaire 
normen voor nucleaire veiligheid na te 
leven, zoals de bepalingen van de 
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relevante internationale verdragen in het 
kader van het IAEA, de verdragen van 
Espoo en Aarhus en de latere 
amendementen hierop, het Verdrag 
inzake de niet-verspreiding van 
kernwapens en de aanvullende 
protocollen hierbij, de toezeggingen met 
betrekking tot de uitvoering van stresstests 
en verwante maatregelen en de 
doelstellingen voor samenwerking die 
worden gespecificeerd in de Verordening 
tot vaststelling van een Europees 
instrument voor nucleaire veiligheid, de 
hulp uit hoofde van deze verordening voor 
het land in kwestie worden heroverwogen 
en mogelijk zelfs gedeeltelijk of geheel 
worden opgeschort.

Or. en

Amendement 491
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Deze verordening moet 
wederom benadrukken dat nucleaire 
veiligheid een belangrijk onderdeel vormt 
van het externe optreden van de EU en de 
verwezenlijking vergemakkelijken van de 
doelstellingen van 
ontwikkelingssamenwerking die worden 
gespecificeerd in de EINS-verordening. 
Daarom moet, als een partnerland het 
voortdurend nalaat de elementaire 
normen voor nucleaire veiligheid na te 
leven, zoals de bepalingen van de 
relevante internationale verdragen in het 
kader van het IAEA, de verdragen van 
Espoo en Aarhus en de latere 
amendementen hierop, het Verdrag 
inzake de niet-verspreiding van 
kernwapens en de aanvullende 
protocollen hierbij, de toezeggingen met 
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betrekking tot de uitvoering van stresstests 
en verwante maatregelen en de 
doelstellingen voor samenwerking die 
worden gespecificeerd in de Verordening 
tot vaststelling van een Europees 
instrument voor nucleaire veiligheid, de 
hulp uit hoofde van deze verordening voor 
het land in kwestie worden heroverwogen 
en mogelijk zelfs gedeeltelijk of geheel 
worden opgeschort.

Or. en

Amendement 492
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De financiering in het 
kader van deze verordening moet worden 
gebruikt voor acties in het kader van de 
internationale dimensie van het 
programma Creatief Europa, die moeten 
worden uitgevoerd volgens de verordening 
tot vaststelling van het programma 
Creatief Europa.

Or. en

Amendement 493
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De voornaamste aanpak voor in 
het kader van deze verordening 
gefinancierde maatregelen moeten de
geografische programma's zijn, om zo het 
effect van de bijstand en het optreden van 

(23) In het kader van deze verordening 
gefinancierde maatregelen kunnen worden 
onderverdeeld in geografische en 
thematische programma's, om zo het effect 
van de bijstand en het optreden van de 
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de Unie dichter bij de partnerlanden en de 
bevolking te brengen. Deze algemene 
aanpak moet worden aangevuld met 
thematische programma's en acties voor 
snelle respons, indien van toepassing.

Unie dichter bij de partnerlanden en de 
bevolking te brengen en tegelijkertijd 
thematische prioriteiten, zoals 
mensenrechten, het maatschappelijk 
middenveld en duurzaamheid, te 
ondersteunen. De doelstellingen in het 
kader van de geografische en thematische 
programma's moeten onderling 
samenhangend en consistent zijn en
worden aangevuld met thematische 
programma's en acties voor snelle respons, 
indien van toepassing.

Or. en

Amendement 494
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De voornaamste aanpak voor in het 
kader van deze verordening gefinancierde 
maatregelen moeten de geografische 
programma's zijn, om zo het effect van de 
bijstand en het optreden van de Unie 
dichter bij de partnerlanden en de 
bevolking te brengen. Deze algemene 
aanpak moet worden aangevuld met
thematische programma's en acties voor
snelle respons, indien van toepassing.

(23) De aanpak voor in het kader van 
deze verordening gefinancierde 
maatregelen moeten de geografische en 
thematische programma's zijn, evenals 
acties voor snelle respons, indien van 
toepassing. Door middel van een 
gezamenlijke programmering waarin alle 
elementen worden gecombineerd, moeten 
de complementariteit, efficiëntie en 
effectiviteit van EU-steun voor 
partnerlanden worden gegarandeerd.

Or. en

Amendement 495
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(24) Overeenkomstig de consensus 
dienen de Unie en haar lidstaten de 
gezamenlijke programmering te vergroten 
door hun middelen en capaciteiten te 
bundelen en zo een groter gezamenlijk 
effect te sorteren. De gezamenlijke 
programmering moet voortbouwen op de 
inzet, de inspraak en de eigen inbreng van 
de partnerlanden. De EU en haar lidstaten 
moeten er in voorkomend geval naar 
streven om steun aan de partnerlanden te 
bieden door middel van een gezamenlijke 
tenuitvoerlegging.

(24) Overeenkomstig de consensus 
dienen de Unie en haar lidstaten de 
gezamenlijke programmering te vergroten 
door hun middelen en capaciteiten te 
bundelen en zo een groter gezamenlijk 
effect te sorteren. De gezamenlijke 
programmering moet voortbouwen op de 
politieke prioriteiten, de inzet, de inspraak 
en de eigen inbreng van de partnerlanden. 
De EU en haar lidstaten moeten er in 
voorkomend geval naar streven om steun 
aan de partnerlanden te bieden door middel 
van een gezamenlijke tenuitvoerlegging.

Or. en

Amendement 496
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Overeenkomstig de consensus 
dienen de Unie en haar lidstaten de 
gezamenlijke programmering te vergroten 
door hun middelen en capaciteiten te 
bundelen en zo een groter gezamenlijk 
effect te sorteren. De gezamenlijke 
programmering moet voortbouwen op de 
inzet, de inspraak en de eigen inbreng van 
de partnerlanden. De EU en haar lidstaten 
moeten er in voorkomend geval naar 
streven om steun aan de partnerlanden te 
bieden door middel van een gezamenlijke 
tenuitvoerlegging.

(24) Overeenkomstig de consensus 
dienen de Unie en haar lidstaten de 
gezamenlijke programmering te vergroten 
door hun middelen en capaciteiten te 
bundelen en zo een groter gezamenlijk 
effect te sorteren. De gezamenlijke 
programmering moet voortbouwen op de 
inzet, de inspraak en de eigen inbreng van 
de partnerlanden. De EU en haar lidstaten 
moeten er in voorkomend geval naar 
streven om steun aan de partnerlanden te 
bieden door middel van gezamenlijke 
actie.

Or. en

Amendement 497
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 25
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Hoewel de democratie en de 
mensenrechten, met inbegrip van 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen, in de hele 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
geïntegreerd moeten worden, moet de 
steun van de Unie in het kader van de 
thematische programma's voor de 
mensenrechten en de democratie en het 
maatschappelijk middenveld een specifieke 
aanvullende rol spelen vanwege het 
mondiale karakter ervan en het feit dat 
deze steun niet afhankelijk is van de 
toestemming van regeringen of 
overheidsorganen van de betrokken derde 
landen.

(25) Hoewel de democratie en de 
mensenrechten, met inbegrip van 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen, de inclusie van 
personen met een handicap en de 
bescherming van minderheden in de hele 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
geïntegreerd moeten worden, moet de 
steun van de Unie in het kader van de 
thematische programma's voor de 
mensenrechten en de democratie en het 
maatschappelijk middenveld een specifieke 
aanvullende rol spelen vanwege het 
mondiale karakter ervan en het feit dat 
deze steun niet afhankelijk is van de 
toestemming van regeringen of 
overheidsorganen van de betrokken derde 
landen.

Or. fr

Amendement 498
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Hoewel de democratie en de 
mensenrechten, met inbegrip van 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen, in de hele 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
geïntegreerd moeten worden, moet de 
steun van de Unie in het kader van de 
thematische programma's voor de 
mensenrechten en de democratie en het 
maatschappelijk middenveld een 
specifieke aanvullende rol spelen vanwege 
het mondiale karakter ervan en het feit 
dat deze steun niet afhankelijk is van de 
toestemming van regeringen of 

(25) De bevordering en bescherming 
van de democratie en de mensenrechten, 
met inbegrip van gendergelijkheid en de 
versterking van de positie van vrouwen en 
de rechten van minderheden, waaronder 
LGBTI, moeten in de hele 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
worden geïntegreerd, zowel als doel op 
zich als geïntegreerd in alle geografische 
programma's in het kader van deze 
verordening.
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overheidsorganen van de betrokken derde 
landen.

Or. en

Amendement 499
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Hoewel de democratie en de 
mensenrechten, met inbegrip van 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen, in de hele 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
geïntegreerd moeten worden, moet de 
steun van de Unie in het kader van de 
thematische programma's voor de 
mensenrechten en de democratie en het 
maatschappelijk middenveld een specifieke 
aanvullende rol spelen vanwege het 
mondiale karakter ervan en het feit dat 
deze steun niet afhankelijk is van de 
toestemming van regeringen of 
overheidsorganen van de betrokken derde 
landen.

(25) Hoewel de democratie en de 
mensenrechten, met inbegrip van 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen en meisjes, in de hele 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
geïntegreerd moeten worden, moet de 
steun van de Unie in het kader van de 
thematische programma's voor de 
mensenrechten en de democratie en het 
maatschappelijk middenveld een specifieke 
aanvullende rol spelen vanwege het 
mondiale karakter ervan en het feit dat 
deze steun niet afhankelijk is van de 
toestemming van regeringen of 
overheidsorganen van de betrokken derde 
landen.

Or. en

Amendement 500
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Met het oog op de 
universaliteit van de mensenrechten is een 
programmeringskader nodig dat 
modaliteiten van financiering mogelijk 
maakt waarmee 
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mensenrechtenverdedigers, journalisten, 
actoren uit het maatschappelijk 
middenveld en organisaties rechtstreeks 
kunnen worden gefinancierd, buiten de 
regeringen, instanties en organen van het 
derde land om. Er moet bijzondere 
aandacht worden besteed aan de 
krimpende ruimte voor het 
maatschappelijk middenveld, situaties 
waarin de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden in het gedrang 
komen, evenals aan groepen en personen 
die onder druk werken om de 
mensenrechten, democratie, rechtsstaat, 
verantwoordingsplicht, gelijkheid, vrijheid 
van meningsuiting en persvrijheid te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 501
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Het maatschappelijk middenveld 
moet een breed spectrum van actoren 
omvatten met diverse rollen en mandaten, 
waarbij alle niet-overheidsstructuren zijn 
betrokken die geen winstoogmerk hebben, 
die onpartijdig en geweldloos zijn, en 
waardoor mensen gedeelde doelstellingen 
en idealen proberen na te streven, hetzij 
van politieke, culturele, sociale of 
economische aard. Deze organisaties zijn 
werkzaam op lokaal, nationaal, regionaal 
en internationaal niveau en omvatten 
stedelijke en rurale, formele en informele 
organisaties.

Schrappen

Or. en
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Amendement 502
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Het maatschappelijk middenveld
moet een breed spectrum van actoren 
omvatten met diverse rollen en mandaten, 
waarbij alle niet-overheidsstructuren zijn 
betrokken die geen winstoogmerk hebben, 
die onpartijdig en geweldloos zijn, en 
waardoor mensen gedeelde doelstellingen 
en idealen proberen na te streven, hetzij 
van politieke, culturele, sociale of 
economische aard. Deze organisaties zijn 
werkzaam op lokaal, nationaal, regionaal 
en internationaal niveau en omvatten 
stedelijke en rurale, formele en informele 
organisaties.

(26) Het maatschappelijk middenveld 
moet een breed spectrum van actoren 
omvatten met diverse rollen en mandaten, 
waarbij alle niet-overheidsstructuren zijn 
betrokken die geen winstoogmerk hebben, 
die onpartijdig en geweldloos zijn, en 
waardoor mensen gedeelde doelstellingen 
en idealen proberen na te streven, hetzij 
van politieke, culturele, sociale of 
economische aard. Deze organisaties zijn 
werkzaam op lokaal, nationaal, regionaal 
en internationaal niveau en omvatten 
stedelijke en rurale, formele en informele 
organisaties. Deze verordening zal het 
mogelijk maken om, in overeenstemming 
met de consensus inzake ontwikkeling, 
partnerschappen met maatschappelijke 
organisaties die actief zijn op het gebied 
van duurzame ontwikkeling te versterken, 
en deze maatschappelijke organisaties 
meer manoeuvreerruimte te bieden en een 
klimaat te scheppen dat ze in staat stelt 
om hun veelzijdige rol te spelen als 
voorvechters van de democratie, 
rechtsstaat, sociale rechtvaardigheid en 
mensenrechten, als beschermers van 
rechthebbenden, klimaatactie en 
milieubescherming, als onafhankelijke 
actoren die de autoriteiten controleren en 
deze ter verantwoording roepen en als 
uitvoerders en katalysators van 
verandering, onder meer via onderwijs 
inzake ontwikkeling en 
bewustmakingsactiviteiten. Deze 
verordening zal zorgen voor ruimte voor 
het maatschappelijk middenveld en zal het 
mogelijk maken om de steun aan 
maatschappelijke organisaties te 
versterken en hun capaciteiten op te 
bouwen, zodat hun stem in het kader van 
ontwikkeling krachtiger wordt en zij 



PE632.090v01-00 92/182 AM\1172161NL.docx

NL

kunnen bijdragen aan de verwezenlijking 
van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen. 
Deze verordening moet zeer kleine 
maatschappelijke organisaties ook de 
mogelijkheid bieden om op een snelle, 
niet-bureaucratische manier kleine 
subsidies aan te vragen, met name in 
situaties van fragiliteit, crisis en spanning 
tussen gemeenschappen.

Or. en

Amendement 503
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Het maatschappelijk middenveld 
moet een breed spectrum van actoren 
omvatten met diverse rollen en mandaten, 
waarbij alle niet-overheidsstructuren zijn 
betrokken die geen winstoogmerk hebben, 
die onpartijdig en geweldloos zijn, en 
waardoor mensen gedeelde doelstellingen 
en idealen proberen na te streven, hetzij 
van politieke, culturele, sociale of 
economische aard. Deze organisaties zijn 
werkzaam op lokaal, nationaal, regionaal 
en internationaal niveau en omvatten 
stedelijke en rurale, formele en informele 
organisaties.

(26) Het maatschappelijk middenveld 
moet een breed spectrum van actoren 
omvatten met diverse rollen en mandaten, 
waarbij alle niet-overheidsstructuren zijn 
betrokken die geen winstoogmerk hebben, 
die onpartijdig en geweldloos zijn, en 
waardoor mensen gedeelde doelstellingen 
en idealen proberen na te streven, hetzij 
van politieke, culturele, sociale of 
economische aard. Deze organisaties zijn 
werkzaam op lokaal, nationaal, regionaal 
en internationaal niveau en omvatten 
stedelijke en rurale, formele en informele 
organisaties. Deze verordening moet, in 
overeenstemming met de consensus 
inzake ontwikkeling, de partnerschappen 
versterken met maatschappelijke 
organisaties die actief zijn op het gebied 
van duurzame ontwikkeling, en deze 
maatschappelijke organisaties meer 
manoeuvreerruimte te bieden en een 
klimaat te scheppen dat ze in staat stelt 
om hun veelzijdige rol te spelen als 
voorvechters van de democratie, 
rechtsstaat, sociale rechtvaardigheid en 
mensenrechten, als beschermers van 
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rechthebbenden, als onafhankelijke 
actoren die de autoriteiten controleren en 
deze ter verantwoording roepen en als 
uitvoerders en katalysators van 
verandering, onder meer via onderwijs 
inzake ontwikkeling en 
bewustmakingsactiviteiten. Deze 
verordening moet zorgen voor ruimte voor 
het maatschappelijk middenveld en zal het 
mogelijk maken om de steun aan 
maatschappelijke organisaties te
versterken en hun capaciteiten op te 
bouwen, zodat hun stem in het kader van 
ontwikkeling krachtiger wordt en de 
politieke, sociale, ecologische en 
economische vooruitgang gestimuleerd 
worden.

Or. en

Amendement 504
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Het maatschappelijk middenveld 
moet een breed spectrum van actoren 
omvatten met diverse rollen en mandaten, 
waarbij alle niet-overheidsstructuren zijn 
betrokken die geen winstoogmerk hebben, 
die onpartijdig en geweldloos zijn, en 
waardoor mensen gedeelde doelstellingen 
en idealen proberen na te streven, hetzij 
van politieke, culturele, sociale of 
economische aard. Deze organisaties zijn 
werkzaam op lokaal, nationaal, regionaal 
en internationaal niveau en omvatten 
stedelijke en rurale, formele en informele 
organisaties.

(26) Het maatschappelijk middenveld 
moet een breed spectrum van actoren 
omvatten met diverse rollen en mandaten, 
waarbij alle niet-overheidsstructuren zijn 
betrokken die geen winstoogmerk hebben, 
die onpartijdig en geweldloos zijn, en 
waardoor mensen gedeelde doelstellingen 
en idealen proberen na te streven, hetzij 
van politieke, culturele, sociale of 
economische aard. Deze organisaties zijn 
werkzaam op lokaal, nationaal, regionaal 
en internationaal niveau en omvatten 
stedelijke en rurale, formele en informele 
organisaties. Partnerorganisaties uit het 
maatschappelijk middenveld moeten 
onberispelijk zijn als het gaat om hun 
integriteit en engagement voor de 
mensenrechten.
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Or. fr

Amendement 505
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Het maatschappelijk middenveld 
moet een breed spectrum van actoren 
omvatten met diverse rollen en mandaten, 
waarbij alle niet-overheidsstructuren zijn 
betrokken die geen winstoogmerk hebben, 
die onpartijdig en geweldloos zijn, en 
waardoor mensen gedeelde doelstellingen 
en idealen proberen na te streven, hetzij 
van politieke, culturele, sociale of 
economische aard. Deze organisaties zijn 
werkzaam op lokaal, nationaal, regionaal 
en internationaal niveau en omvatten 
stedelijke en rurale, formele en informele 
organisaties.

(26) Het maatschappelijk middenveld 
moet een breed spectrum van actoren 
omvatten met diverse rollen en mandaten, 
waarbij alle niet-overheidsstructuren zijn 
betrokken die geen winstoogmerk hebben, 
die onpartijdig en geweldloos zijn, en 
waardoor mensen gedeelde doelstellingen 
en idealen proberen na te streven, hetzij 
van politieke, culturele, sociale, 
ecologische of economische aard. Deze 
organisaties zijn werkzaam op lokaal, 
nationaal, regionaal en internationaal 
niveau en omvatten stedelijke en rurale, 
formele en informele organisaties.

Or. en

Amendement 506
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De Unie en haar lidstaten 
moeten de bijdrage stimuleren die het 
maatschappelijk middenveld en lokale 
overheden leveren aan de 
tenuitvoerlegging van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, onder meer op het 
gebied van de democratie, de rechtsstaat, 
de fundamentele vrijheden, de 
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mensenrechten, klimaatactie en 
milieubescherming en sociale 
rechtvaardigheid, en in hun rol als 
verstrekkers van sociale 
basisvoorzieningen aan bevolkingen die 
deze het meest nodig hebben. Zij dienen 
de diverse rollen van het maatschappelijk 
middenveld en de lokale overheden te 
erkennen, waarbij de lokale overheden als 
pleitbezorgers van een territoriale aanpak 
van ontwikkeling optreden, onder meer 
met betrekking tot 
decentralisatieprocessen, participatie, 
toezicht en verantwoordingsplicht. De 
Unie en haar lidstaten moeten zorgen 
voor ruimte voor het maatschappelijk 
middenveld en hun steun voor de 
capaciteitsopbouw van het 
maatschappelijk middenveld en de lokale 
overheden verder verhogen, zodat deze 
meer zeggenschap hebben in het proces 
van duurzame ontwikkeling en de 
politieke, maatschappelijke en 
economische dialoog kunnen uitdiepen, 
met inbegrip van programma's gericht op 
voorzieningen voor het maatschappelijk 
middenveld.

Or. en

Amendement 507
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De Europese Unie 
ondersteunt maatschappelijke 
organisaties en stimuleert een grotere 
strategische betrokkenheid van deze 
organisaties in alle instrumenten en 
externe programma's, met inbegrip van 
geografische programma's en 
snelleresponsacties in het kader van deze 
verordening, in overeenstemming met de 
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conclusies van de Raad van 19 juni 2017 
over de basis van democratie en duurzame 
ontwikkeling: het maatschappelijke 
engagement van Europa in de externe 
betrekkingen.

Or. it

Motivering

Het maatschappelijk middenveld moet meer betrokken worden bij het externe optreden van de 
Unie en derhalve bij het verwezenlijken van de doelstellingen van deze verordening.

Amendement 508
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De Unie erkent de cruciale 
rol van lokale overheden in de 
tenuitvoerlegging van de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling en moet haar 
steun voor de uitbouw van de capaciteiten 
van lokale overheden vergroten.

Or. en

Amendement 509
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 ter) Op 8 december 2008 heeft 
de Raad een globale aanpak goedgekeurd 
van de uitvoering door de Unie van 
Resoluties 1325(2000) en 1820(2008) van 
de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties betreffende vrouwen, vrede en 
veiligheid, waarin de nauwe 
verbondenheid van vrede, veiligheid, 
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ontwikkeling en gendergelijkheid wordt 
onderkend. De Unie heeft steeds de wens 
uitgesproken dat volledige uitvoering 
wordt gegeven aan de agenda inzake 
vrouwen, vrede en veiligheid uit de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad, en met name dat geweld 
tegen vrouwen in conflictsituaties moet 
worden bestreden en dat vrouwen 
intensiever bij vredesopbouw moeten 
worden betrokken.

Or. en

Amendement 510
Judith Sargentini, Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 quater) Vredesopbouw, 
conflictpreventie en stabiliteit worden in 
de integrale strategie aangemerkt als 
cruciale beleidslijnen voor het externe 
optreden van de Unie. Gezien de 
toenemende instabiliteit en het stijgende 
aantal conflicten in de buurlanden van de 
Unie en daarbuiten, zou de financiering 
voor dit beleid ten opzichte van de 
begroting voor 2014-2020 moeten worden 
verdubbeld. Het is eveneens belangrijk om 
het toepassingsgebied van het Uniebeleid 
op dit terrein uit te breiden. Zo kunnen
relevante strategieën van de Unie, zoals de 
geïntegreerde benadering van de EU tot 
externe conflicten en crises, het 
EU‑programma voor de preventie van 
gewelddadige conflicten, het concept 
inzake versterking van de bemiddelings-
en dialoogcapaciteit van de EU, het EU-
brede strategische kader voor steun aan 
de hervorming van de veiligheidssector, 
de EU-strategie tegen illegale 
vuurwapens, kleine wapens en lichte 
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wapens en hun munitie en het concept 
inzake de ondersteuning van 
ontwapening, demobilisatie en 
herintegratie, ten uitvoer worden gelegd.

Or. en

Amendement 511
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

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 
25 % 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, de bescherming van 
het milieu en de bestrijding van het verlies 
van natuur, in overeenstemming met de 
door de Unie aangegane verbintenissen om 
de overeenkomst van Parijs, het Verdrag 
inzake biologische diversiteit en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, en moet 
ertoe bijdragen dat klimaat- en milieuactie
in alle beleidsdomeinen van de Unie wordt 
geïntegreerd en dat het streefcijfer van 
50 % van de begrotingsuitgaven van de 
Unie voor de ondersteuning van klimaat-
en milieudoelstellingen wordt gehaald. 
Naar verwachting zal 50 % van de totale 
financiële middelen in het kader van deze
verordening bijdragen tot klimaat- en 
milieugerelateerde doelstellingen en acties 
ondersteunen met duidelijke en 
aanwijsbare voordelen in meerdere 
sectoren. 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. Als algemeen 
beginsel moeten alle verrichtingen en 
uitgaven van de Unie in overeenstemming 
zijn met de doelstellingen van de 
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Overeenkomst van Parijs en niet tot 
milieuvervuiling leiden. Er moet 
bijzondere nadruk worden gelegd op steun 
voor aanpassing aan klimaatverandering 
in arme, zeer kwetsbare landen. De 
financiering van klimaatactie via deze 
verordening zal eraan bijdragen dat de 
ontwikkelde landen hun belofte nakomen 
om vanaf 2020 100 miljard USD per jaar 
te mobiliseren om tegemoet te komen aan 
de behoeften van ontwikkelingslanden.

Or. en

Amendement 512
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

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 
25 % 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, de bescherming van 
het milieu en de bestrijding van het verlies 
van biodiversiteit, in overeenstemming met 
de door de Unie aangegane verbintenissen 
om de overeenkomst van Parijs, het 
Verdrag inzake biologische diversiteit en 
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties uit te voeren, en 
moet ertoe bijdragen dat klimaat- en 
milieuactie in alle beleidsdomeinen van de 
Unie wordt geïntegreerd en dat het 
streefcijfer van 50 % van de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor de 
ondersteuning van klimaatdoelstellingen 
wordt gehaald. Naar verwachting zal 50 %
van de totale financiële middelen in het 
kader van deze verordening bijdragen tot 
klimaat- en milieugerelateerde 
doelstellingen. Dit omvat ook een 
doelstelling van 10 % voor biodiversiteit. 
De relevante acties zullen worden 
vastgesteld tijdens de tenuitvoerlegging 
van deze verordening. De totale bijdrage 
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van deze verordening moet het onderwerp 
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. Bij verrichtingen en maatregelen 
die bijdragen aan de verwezenlijking van 
de doelstelling met betrekking tot klimaat 
en milieu, wordt rekening gehouden met 
het verband tussen klimaat, vrede en 
veiligheid, de versterking van de positie 
van vrouwen en de bestrijding van 
armoede.

Or. en

Amendement 513
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

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 
25 % 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 

(28) Deze verordening weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering en het verlies van 
biodiversiteit en de bescherming van het 
milieu, in overeenstemming met de door de 
Unie aangegane verbintenissen om de 
overeenkomst van Parijs, de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties en het Verdrag 
inzake biologische diversiteit uit te voeren, 
en moet ertoe bijdragen dat klimaat- en 
milieuactie in alle beleidsdomeinen van de 
Unie wordt geïntegreerd en dat het 
streefcijfer van 45 % van de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor de 
ondersteuning van klimaatdoelstellingen 
wordt gehaald. Naar verwachting zal 50 %
van de totale financiële middelen in het 
kader van deze verordening bijdragen tot 
klimaat- en milieugerelateerde 
doelstellingen. De relevante acties zullen 
worden vastgesteld tijdens de 



AM\1172161NL.docx 101/182 PE632.090v01-00

NL

moeten het voorwerp zijn van relevante 
evaluaties en toetsingen.

tenuitvoerlegging van deze verordening, en 
de totale bijdrage van deze verordening 
moeten het voorwerp zijn van relevante 
evaluaties en toetsingen. Als algemeen 
beginsel moeten alle verrichtingen en 
uitgaven van de Unie in overeenstemming 
zijn met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
niet tot milieuvervuiling leiden.

Or. en

Amendement 514
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

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 
25 % 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, de bescherming van 
het milieu en de bestrijding van het verlies 
van natuur, in overeenstemming met de 
door de Unie aangegane verbintenissen om 
de overeenkomst van Parijs, het Verdrag 
inzake biologische diversiteit en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, en moet 
ertoe bijdragen dat klimaat- en milieuactie
in alle beleidsdomeinen van de Unie wordt 
geïntegreerd en dat het streefcijfer van 
35 % van de begrotingsuitgaven van de 
Unie voor de ondersteuning van 
klimaatdoelstellingen wordt gehaald. Naar 
verwachting zal 35 % 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.
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Or. en

Amendement 515
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

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 
25 % 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, 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 
40 % van de begrotingsuitgaven van de 
Unie voor de ondersteuning van 
klimaatdoelstellingen wordt gehaald. Naar 
verwachting zal 40 % van de totale 
financiële middelen in het kader van deze 
verordening bijdragen tot 
klimaatdoelstellingen. De relevante acties 
zullen worden vastgesteld tijdens de 
toepassing van deze verordening, en de 
totale bijdrage van deze verordening moet
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.

Or. fr

Amendement 516
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(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 
25 % 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 – ondertussen een 
regelrechte noodsituatie voor de hele 
wereld –, 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 
25 % 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.

Or. fr

Amendement 517
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

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 
25 % van de begrotingsuitgaven van de 

(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 
50 % van de begrotingsuitgaven van de 
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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.

Unie voor de ondersteuning van klimaat-
en milieudoelstellingen wordt gehaald. 
Naar verwachting zal 50 % van de totale 
financiële middelen in het kader van deze 
verordening bijdragen tot klimaat- en 
milieudoelstellingen. 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.

Or. fr

Amendement 518
Thierry Cornillet

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

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 
25 % 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, 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 
50 % van de begrotingsuitgaven van de 
Unie voor de ondersteuning van 
klimaatdoelstellingen wordt gehaald. Naar 
verwachting zal 50 % 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.

Or. en
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Amendement 519
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

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 
25 % 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, 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 30 % 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.

Or. en

Amendement 520
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) en -
diensten vormen een bewezen drijvende 
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kracht achter duurzame ontwikkeling en 
inclusieve groei. Ze kunnen, zelfs in de 
armste landen, cruciaal zijn voor het 
verbeteren van de levensstandaard van 
burgers, met name door de positie van 
vrouwen en meisjes te versterken, 
democratisch bestuur en transparantie te 
bevorderen en de productiviteit en 
werkgelegenheid te stimuleren. 
Connectiviteit en betaalbaarheid blijven 
echter een probleem, zowel tussen als 
binnen bepaalde regio's, aangezien er 
grote verschillen bestaan tussen landen 
met hogere en lagere inkomens en tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden. Deze 
verordening moet de EU helpen 
digitalisering verder te mainstreamen in 
het ontwikkelingsbeleid van de EU, zoals 
al is voorzien in het kader van de 
"Digital4Development"-strategie, die 
moet worden geactualiseerd voor de 
periode na 2020.

Or. en

Amendement 521
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Met duurzame landbouw-
en voedselsystemen, waaronder duurzame 
visserij, moet tegemoet worden gekomen 
aan de behoeften met betrekking tot 
voedings- en voedselveiligheid van de 
toenemende wereldbevolking en tegelijk 
het milieu worden beschermd. Deze 
verordening moet duurzame landbouw en 
een duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen zoals water, bodem en 
bossen bevorderen. Naar verwachting zal 
bij de verrichtingen in dit kader 10 % van 
de totale financiële middelen voor 
voedings- en voedselveiligheid worden 
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bestemd, door de steun aan kleine 
landbouwbedrijven en agro-ecologische 
praktijken te verhogen.

Or. en

Amendement 522
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Aangezien het van groot 
belang is om in overeenstemming met de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en met de EU-strategie voor 
internationale culturele betrekkingen 
aandacht te besteden aan onderwijs en 
cultuur, dient deze verordening ertoe bij te 
dragen inclusief en billijk kwaliteitsvol 
onderwijs te waarborgen, de 
mogelijkheden voor levenslang leren voor 
iedereen te bevorderen en de 
internationale culturele betrekkingen aan 
te halen.

Or. en

Amendement 523
Elly Schlein, Norbert Neuser

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Verder is het van essentieel belang 
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 

(29) Verder is het van essentieel belang 
dat de samenwerking met de partnerlanden 
op het gebied van migratie verder wordt 
geïntensiveerd, zodat de vruchten van een 
ordelijke, veilige en verantwoorde migratie 
kunnen worden geplukt, in 
overeenstemming met de Agenda 2030, en 
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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.

irreguliere migratie doeltreffend kan 
worden aangepakt, in het bijzonder door 
de ontwikkeling van veilige en legale 
routes. Deze samenwerking dient bij te 
dragen aan het waarborgen van de toegang 
tot internationale bescherming, alsmede het 
aanpakken van de dieperliggende oorzaken 
van gedwongen ontheemding, 
mensenhandel en migrantensmokkel, en 
samenwerking inzake veilige, waardige en 
duurzame terugkeer, overname en re-
integratie op basis van wederzijdse 
verantwoordingsplicht en volledige 
inachtneming van de humanitaire en 
mensenrechtenverplichtingen. Deze 
verordening moet bijdragen tot een 
gecoördineerde, geïntegreerde en 
gestructureerde benadering van migratie, 
en daarbij maximale synergieën en 
positieve effecten van migratie en 
mobiliteit op ontwikkeling creëren.

Or. en

Amendement 524
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Verder is het van essentieel belang 
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 

(29) De samenwerking met de 
partnerlanden op het gebied van migratie 
moet worden gebaseerd op het Global 
Compact inzake veilige, ordelijke en 
reguliere migratie en het Global Compact 
inzake vluchtelingen, en 
ontwikkelingslanden in staat stellen de 
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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.

vruchten van een goed beheerde en 
reguliere migratie te plukken door de 
onderliggende oorzaken van gedwongen 
migratie en ontheemding doeltreffend aan 
te pakken en de druk te verminderen op 
ontwikkelingslanden die wereldwijd de 
grootste hoeveelheden vluchtelingen 
opvangen. Deze samenwerking dient bij te 
dragen aan het waarborgen van de toegang 
tot internationale bescherming en, in 
voorkomend geval, conflictbewuste re-
integratie na terugkeer mogelijk te maken 
om negatieve effecten op de dynamiek van 
conflicten te voorkomen. De 
samenwerking moet bijdragen aan het 
faciliteren van een veilige en reguliere 
migratie en overleg met de diaspora en 
financiële tussenpersonen en 
programma's om de ontwikkelingseffecten 
van overgemaakt geld te vergroten. 
Dergelijke samenwerking moet zijn 
gebaseerd op een wederzijdse 
verantwoordingsplicht, met volledige 
inachtneming van de humanitaire en 
mensenrechtenverplichtingen.

Or. en

Amendement 525
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Verder is het van essentieel belang 
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 

(29) Samenwerking met de 
partnerlanden op het gebied van migratie
kan leiden tot wederzijds gunstige
reguliere migratiestromen en de aanpak 
van irreguliere migratie. Deze 
samenwerking dient bij te dragen aan het 
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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.

waarborgen van de toegang tot 
internationale bescherming, alsmede het 
aanpakken van de dieperliggende oorzaak 
van gedwongen ontheemding, 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 met volledige 
inachtneming van de rechten en waarden 
van de Unie, evenals van internationale 
en Europese humanitaire en
mensenrechtennormen en -
verplichtingen. De onderliggende 
oorzaken van irreguliere migratie houden 
grotendeels verband met de huidige 
doelstellingen van 
ontwikkelingssamenwerking zoals de
bestrijding van armoede en ongelijkheid 
en de bevordering van rechten en 
vrijheden. Coherentie tussen het migratie-
en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid kan 
daarom bijdragen aan samenwerking op 
het gebied van migratie met de 
partnerlanden.

Or. en

Amendement 526
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Verder is het van essentieel belang 
dat de samenwerking met de partnerlanden 
op het gebied van migratie verder wordt 
geïntensiveerd, zodat de vruchten van een 
goed beheerde en reguliere migratie 

(29) Verder is het van essentieel belang 
dat de samenwerking met de partnerlanden 
op het gebied van migratie verder wordt 
geïntensiveerd, zodat de vruchten van een 
goed beheerde en reguliere migratie 
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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.

kunnen worden geplukt, irreguliere 
migratie doeltreffend kan worden 
aangepakt en de stroom van legale en 
illegale migratie naar de landen van de 
Europese Unie zo spoedig mogelijk een 
halt kan worden toegeroepen. 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.

Or. fr

Amendement 527
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(29) Verder is het van essentieel belang 
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.

(29) Verder is het van essentieel belang 
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 re-integratie van 
teruggekeerde migranten, 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 528
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(30) Deze verordening moet de Unie in 
staat stellen om te reageren op de 
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.

(30) Deze verordening moet de Unie in 
staat stellen om te reageren op de 
uitdagingen, behoeften en kansen die 
verband houden met migratie, in 
complementariteit met het migratiebeleid 
van de Unie. Om daartoe bij te dragen, en 
onverminderd nieuwe opkomende 
uitdagingen, nieuwe behoeften of een 
aanzienlijke verhoging van de officiële 
ontwikkelingshulp op andere gebieden, 
zal 10 % van de financiële middelen 
worden besteed aan de dieperliggende 
oorzaken van irreguliere migratie en 
gedwongen ontheemding, teneinde veilige, 
ordelijke en reguliere migratie en de 
uitvoering van een verantwoord en goed 
beheerd migratiebeleid te bevorderen, met 
name ten aanzien van de bescherming van 
de rechten van migranten en vluchtelingen 
overeenkomstig de doelstellingen van deze 
verordening en wat betreft de 
kennisvlucht. Deze verordening dient 
tevens de gastgemeenschappen te 
ondersteunen bij het verstrekken van 
concrete bijstand aan ontheemde 
personen, met name door het verlenen 
van toegang tot basisdiensten en tot 
mogelijkheden om in hun 
levensonderhoud te voorzien.

Or. fr

Amendement 529
Patrizia Toia

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 
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 

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

omstandigheden in verband met zich 
aandienende uitdagingen of nieuwe 
behoeften, 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. Deze 
verordening dient tevens de 
gastgemeenschappen te ondersteunen bij 
het verstrekken van basisdiensten aan 
vluchtelingen en ontheemden. Dergelijke 
steun moet worden gewaarborgd door 
publiek-private partnerschappen te 
stimuleren en geschikte partners vast te 
stellen, waaronder maatschappelijke 
organisaties. Bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de toegang tot 
onderwijs voor vluchtelingenkinderen.

Or. it

Motivering

Publiek-private partnerschappen zijn een effectieve manier om basisdiensten aan te bieden. 
Van deze diensten is de toegang tot onderwijs voor vluchtelingenkinderen van cruciaal 
belang.

Amendement 530
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

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 
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 

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

omstandigheden, zal 10 % van de 
financiële middelen worden besteed aan de 
dieperliggende oorzaken van irreguliere 
migratie en gedwongen ontheemding, het 
ondersteunen van de 
gastgemeenschappen bij het verstrekken 
van concrete bijstand aan ontheemde 
personen, met name door het verlenen 
van toegang tot basisdiensten en tot 
mogelijkheden om in hun 
levensonderhoud te voorzien, en de 
ondersteuning van meer engagement om 
veilige, ordelijke, reguliere en 
verantwoorde migratie en de uitvoering 
van een gepland en goed beheerd 
migratiebeleid en bestuur mogelijk te 
maken, met inbegrip van de bescherming 
van de rechten van migranten en 
vluchtelingen overeenkomstig de 
doelstellingen van deze verordening.

Or. en

Amendement 531
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 
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.

(30) Deze verordening moet de Unie in 
staat stellen om te reageren op de 
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. Een 
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van de meest doeltreffende manieren om 
ervoor te zorgen dat lokale 
bevolkingsgroepen, die hoofdzakelijk om 
economische redenen gedwongen zijn te 
vertrekken, in hun land blijven, bestaat
erin ontwikkelingshulp te verstrekken die 
gericht is op het aanpakken van de 
dieperliggende – voornamelijk sociaal-
economische – oorzaken van dergelijke 
migratie.

Or. fr

Amendement 532
Elly Schlein

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 
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.

(30) Deze verordening moet de Unie in 
staat stellen om te reageren op de 
uitdagingen, behoeften en kansen die 
verband houden met migratie, in 
complementariteit met het migratiebeleid 
van de Unie. Om daartoe bij te dragen, en 
onverminderd nieuwe uitdagingen die de 
kop opsteken, zal 10 % van de financiële 
middelen worden besteed aan het mogelijk 
maken van veilig, ordelijke, reguliere en 
verantwoorde migratie, de dieperliggende 
oorzaken van gedwongen ontheemding en 
de invoering van een gepland en goed 
beheerd migratiebeleid en bestuur, met 
inbegrip van de bescherming van de 
rechten van migranten en vluchtelingen 
overeenkomstig de doelstellingen van deze 
verordening en het ontwikkelen van legale 
en veilige routes voor migratie. Deze 
verordening dient tevens de 
gastgemeenschappen te ondersteunen bij 
het verstrekken van concrete bijstand aan 
ontheemde personen.

Or. en
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Amendement 533
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 
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.

(30) Deze verordening moet de Unie in 
staat stellen om te reageren op de 
uitdagingen, behoeften en kansen die 
verband houden met migratie, in 
complementariteit met het migratie- en 
asielbeleid van de Unie. Om daartoe bij te 
dragen en om de bijdrage van migratie 
aan ontwikkeling te maximaliseren, zal 
maximaal 5 % van de financiële middelen 
worden besteed aan de dieperliggende 
oorzaken van gedwongen migratie en 
ontheemding en de ondersteuning van de 
ontwikkeling van veilige en reguliere 
routes voor migratie en van 
migratiebestuur, met inbegrip van de 
bescherming van de rechten van migranten 
en vluchtelingen overeenkomstig de 
doelstellingen van deze verordening.

Or. en

Amendement 534
Marietje Schaake

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 
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 

(30) Deze verordening moet een 
aanvulling vormen op het migratiebeleid 
van de Unie, aangezien de uitbanning van 
armoede en de bevordering van 
ontwikkeling die vanuit economisch, 
sociaal en milieuoogpunt duurzaam is, tot 
de doelstellingen van de verordening 
behoren. Maximaal 10 % van de 
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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.

financiële middelen van deze verordening
mag worden gebruikt voor de 
ondersteuning van migratiebeheer en 
bestuur, in het bijzonder de bescherming 
van de rechten van migranten en 
vluchtelingen op basis van internationale 
en Europese normen en verplichtingen.

Or. en

Amendement 535
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile 
Kashetu Kyenge

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Capaciteitsopbouw ter 
ondersteuning van ontwikkeling en 
veiligheid voor ontwikkeling moet 
uitsluitend in uitzonderlijke gevallen 
worden ingezet wanneer de doelstellingen 
van de verordening niet door middel van 
andere activiteiten op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking kunnen 
worden verwezenlijkt. Steun voor de 
veiligheidssector, exclusief de 
krijgsmacht, in derde landen waar 
conflictpreventie, crisisbeheer of 
stabilisatie moet plaatsvinden, is essentieel 
om passende voorwaarden te scheppen 
voor de uitbanning van armoede en voor 
ontwikkeling. Goed bestuur, doeltreffende 
democratische controle en civiel toezicht 
op het veiligheidssysteem, alsmede 
naleving van de mensenrechten en de 
rechtsstaat, zijn te allen tijde essentieel 
voor een goed functionerende staat, en 
moeten worden bevorderd in het kader 
van bredere ondersteuning van de 
hervorming van de veiligheidssector in 
derde landen.

Or. en
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Amendement 536
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Op deze verordening moeten de 
door het Europees Parlement en de Raad 
op basis van artikel 322 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie goedgekeurde horizontale financiële 
regels van toepassing zijn. Deze 
voorschriften zijn neergelegd in het 
Financieel Reglement en bepalen met name 
de procedure voor de vaststelling en 
uitvoering van de Uniebegroting, door 
subsidies, aanbestedingen, prijzen, 
indirecte uitvoering, financiële bijstand, 
begrotingssteun, trustfondsen, 
financieringsinstrumenten en 
begrotingsgaranties, en zij voorzien in 
controles van de verantwoordelijkheid van 
de financiële actoren. De op basis van 
artikel 322, VWEU, vastgestelde regels 
hebben tevens betrekking op de 
bescherming van de begroting van de Unie 
in geval van algemene tekortkomingen op 
het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten 
en derde landen, aangezien de eerbiediging 
van de rechtsstaat essentieel is voor goed 
financieel beheer en doeltreffende EU-
financiering.

(31) Op deze verordening moeten de 
door het Europees Parlement en de Raad 
op basis van artikel 322 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie goedgekeurde horizontale financiële 
regels van toepassing zijn. Deze 
voorschriften zijn neergelegd in het 
Financieel Reglement en bepalen met name 
de procedure voor de vaststelling en 
uitvoering van de Uniebegroting, door 
subsidies, aanbestedingen, prijzen, 
indirecte uitvoering, financiële bijstand, 
begrotingssteun en begrotingsgaranties, en 
zij voorzien in controles van de 
verantwoordelijkheid van de financiële 
actoren. De op basis van artikel 322, 
VWEU, vastgestelde regels hebben tevens 
betrekking op de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
algemene tekortkomingen op het gebied 
van de rechtsstaat in de lidstaten en derde 
landen, aangezien de eerbiediging van de 
rechtsstaat essentieel is voor goed 
financieel beheer en doeltreffende EU-
financiering.

Or. en

Motivering

De problematiek van een gebrek aan parlementair(e) controle/toezicht op trustfondsen is in 
het verleden niet aangepakt. Trustfondsen en financieringsinstrumenten voldoen niet aan de 
criteria van transparantie en parlementair(e) controle/toezicht.

Amendement 537
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Op deze verordening moeten de 
door het Europees Parlement en de Raad 
op basis van artikel 322 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie goedgekeurde horizontale financiële 
regels van toepassing zijn. Deze 
voorschriften zijn neergelegd in het 
Financieel Reglement en bepalen met name 
de procedure voor de vaststelling en 
uitvoering van de Uniebegroting, door 
subsidies, aanbestedingen, prijzen, 
indirecte uitvoering, financiële bijstand, 
begrotingssteun, trustfondsen,
financieringsinstrumenten en 
begrotingsgaranties, en zij voorzien in 
controles van de verantwoordelijkheid van 
de financiële actoren. De op basis van 
artikel 322, VWEU, vastgestelde regels 
hebben tevens betrekking op de 
bescherming van de begroting van de Unie 
in geval van algemene tekortkomingen op 
het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten 
en derde landen, aangezien de eerbiediging 
van de rechtsstaat essentieel is voor goed 
financieel beheer en doeltreffende EU-
financiering.

(31) Op deze verordening moeten de 
door het Europees Parlement en de Raad 
op basis van artikel 322 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie goedgekeurde horizontale financiële 
regels van toepassing zijn. Deze 
voorschriften zijn neergelegd in het 
Financieel Reglement en bepalen met name 
de procedure voor de vaststelling en 
uitvoering van de Uniebegroting, door 
subsidies, aanbestedingen, prijzen, 
indirecte uitvoering, financiële bijstand, 
begrotingssteun, financieringsinstrumenten 
en begrotingsgaranties, en zij voorzien in 
controles van de verantwoordelijkheid van 
de financiële actoren. De op basis van 
artikel 322, VWEU, vastgestelde regels 
hebben tevens betrekking op de 
bescherming van de begroting van de Unie 
in geval van algemene tekortkomingen op 
het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten 
en derde landen, aangezien de eerbiediging 
van de rechtsstaat essentieel is voor goed 
financieel beheer en doeltreffende EU-
financiering.

Or. en

Amendement 538
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Gezien de brede aard en het 
ruime toepassingsgebied van deze 
verordening en teneinde samenhang te 
waarborgen tussen de beginselen, 



AM\1172161NL.docx 121/182 PE632.090v01-00

NL

doelstellingen en uitgaven in het kader 
van deze verordening en van andere 
externe financieringsinstrumenten, zoals 
de IPA III-verordening, moet een 
horizontale stuurgroep met deelnemers
van de verschillende relevante afdelingen 
van de Commissie en EDEO, voorgezeten 
door de HV/VV of een vertegenwoordiger 
van dat bureau, verantwoordelijk zijn 
voor de aansturing, de coördinatie en het 
beheer van het beleid, de programma's, de 
doelstellingen en de verrichtingen in het 
kader van deze verordening om 
samenhang, efficiëntie, transparantie en 
verantwoording te garanderen in de 
externe financiering van de EU.

Or. en

Amendement 539
Michael Gahler, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De financieringsvormen en 
uitvoeringswijzen voor deze verordening 
moeten worden gekozen op basis van hun 
vermogen om de specifieke doelstellingen 
van de acties te verwezenlijken en 
resultaten te boeken, waarbij met name 
rekening moet worden gehouden met de 
kosten van controles, de administratieve 
belasting en het verwachte risico van niet-
naleving. Daarbij moet het gebruik van 
vaste bedragen, financiering op basis van 
een vast percentage en eenheidskosten 
worden overwogen, alsmede niet aan 
kosten gekoppelde financiering als bedoeld 
in artikel 125, lid 1, van het Financieel 
Reglement.

(32) De financieringsvormen en 
toepassingswijzen voor deze verordening 
moeten worden gekozen op basis van de 
behoeften en voorkeuren van de partner 
en de specifieke context, hun relevantie en 
duurzaamheid en hun vermogen om aan 
de beginselen van doeltreffendheid van 
ontwikkeling te voldoen en de specifieke 
doelstellingen van de acties te 
verwezenlijken en resultaten te boeken, 
waarbij met name rekening moet worden 
gehouden met de kosten van controles, de 
administratieve belasting en het verwachte 
risico van niet-naleving. Daarbij moet het 
gebruik van vaste bedragen, financiering 
op basis van een vast percentage en 
eenheidskosten worden overwogen, 
alsmede niet aan kosten gekoppelde 
financiering als bedoeld in artikel 125, 
lid 1, van Verordening (EU, Euratom) 
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2018/10461 bis van het Europees Parlement 
en de Raad ("het Financieel Reglement"). 
De rol van het Europees Fonds voor 
Democratie (EFD) als stichting voor de 
mondiale ondersteuning van democratie, 
het maatschappelijk middenveld en de 
mensenrechten die wordt aangestuurd via 
de Europese instellingen, moet in het 
kader van deze verordening worden 
versterkt en uitgebreid. Het EFD moet de 
administratieve flexibiliteit en financiële 
mogelijkheden krijgen om gerichte 
subsidies te verstrekken aan 
maatschappelijke actoren in de Europese 
buurlanden die bijdragen aan de 
tenuitvoerlegging van het Europees 
nabuurschapsbeleid, met name wanneer 
het gaat om de ontwikkeling van 
democratie, mensenrechten, vrije 
verkiezingen en de rechtsstaat als bedoeld 
in artikelen 17 en 18 van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 540
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De financieringsvormen en 
uitvoeringswijzen voor deze verordening 
moeten worden gekozen op basis van hun 
vermogen om de specifieke doelstellingen 
van de acties te verwezenlijken en
resultaten te boeken, waarbij met name 
rekening moet worden gehouden met de 
kosten van controles, de administratieve 
belasting en het verwachte risico van niet-
naleving. Daarbij moet het gebruik van 
vaste bedragen, financiering op basis van 
een vast percentage en eenheidskosten 
worden overwogen, alsmede niet aan 
kosten gekoppelde financiering als bedoeld 

(32) De financieringsvormen en 
uitvoeringswijzen voor deze verordening 
moeten worden gekozen op basis van hun 
vermogen om de gespecificeerde
doelstellingen en de overeenkomstige 
acties te verwezenlijken, hun 
uitvoerbaarheid, hun vermogen om
resultaten te boeken en de situatie van en 
binnen het partnerland of de organisatie 
in kwestie, waarbij met name rekening 
moet worden gehouden met de kosten van 
controles, de administratieve belasting en 
het verwachte risico van niet-naleving. 
Daarbij moet het gebruik van vaste 



AM\1172161NL.docx 123/182 PE632.090v01-00

NL

in artikel 125, lid 1, van het Financieel 
Reglement.

bedragen, financiering op basis van een 
vast percentage en eenheidskosten worden 
overwogen, alsmede niet aan kosten 
gekoppelde financiering als bedoeld in 
artikel 125, lid 1, van het Financieel 
Reglement.

Or. en

Amendement 541
Charles Tannock, Eleni Theocharous
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Het nieuwe Europees Fonds voor 
duurzame ontwikkeling+ (EFDO+), dat 
voortbouwt op de succesvolle voorganger 
ervan, het EFDO70, moet een geïntegreerd 
financieringspakket verstrekken dat 
capaciteit voor wereldwijde financiering 
biedt in de vorm van subsidies, garanties 
en financieringsinstrumenten. Het EFDO+ 
moet het plan voor externe investeringen 
ondersteunen en een combinatie bieden van 
blendingfinanciering en 
begrotingsgaranties die worden gedekt 
door de garantie voor extern optreden, 
inclusief die voor soevereine risico's in 
verband met leningen die eerder werden 
uitgevoerd in het kader van het externe 
leningsmandaat van de Europese 
Investeringsbank. Gezien haar rol op grond 
van de Verdragen en haar decennialange 
ervaring met de ondersteuning van het 
beleid van de Unie moet de Europese 
Investeringsbank voor de Commissie een
natuurlijke partner blijven voor de 
uitvoering van activiteiten in het kader van 
de garantie voor extern optreden.

(33) Het nieuwe Europees Fonds voor 
duurzame ontwikkeling+ (EFDO+), dat 
voortbouwt op de succesvolle voorganger 
ervan, het EFDO70, moet een geïntegreerd 
financieringspakket verstrekken dat 
capaciteit voor wereldwijde financiering 
biedt in de vorm van subsidies, garanties 
en financieringsinstrumenten. Het EFDO+ 
moet het plan voor externe investeringen 
ondersteunen en een combinatie bieden van 
blendingfinanciering en 
begrotingsgaranties die worden gedekt 
door de garantie voor extern optreden, 
inclusief die voor soevereine risico's in 
verband met leningen die eerder werden 
uitgevoerd in het kader van het externe 
leningsmandaat van de Europese 
Investeringsbank. Gezien haar rol op grond 
van de Verdragen en haar decennialange 
ervaring met de ondersteuning van het 
beleid van de Unie moet de Europese 
Investeringsbank voor de Commissie de
natuurlijke partner blijven voor de 
uitvoering van activiteiten in het kader van 
de garantie voor extern optreden en zal de 
Bank gegarandeerd een rol blijven spelen 
in de externe financiering van de EU via 
het vernieuwde "mandaat voor externe 
leningen plus" (ELM+).
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_________________ _________________

70 Verordening (EU) 2017/1601 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 september 2017 tot instelling van het 
Europees Fonds voor duurzame 
ontwikkeling (EFDO), de EFDO-garantie 
en het EFDO-garantiefonds.

70 Verordening (EU) 2017/1601 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 september 2017 tot instelling van het 
Europees Fonds voor duurzame 
ontwikkeling (EFDO), de EFDO-garantie 
en het EFDO-garantiefonds.

Or. en

Amendement 542
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Het nieuwe Europees Fonds voor 
duurzame ontwikkeling+ (EFDO+), dat 
voortbouwt op de succesvolle voorganger 
ervan, het EFDO70, moet een geïntegreerd 
financieringspakket verstrekken dat 
capaciteit voor wereldwijde financiering 
biedt in de vorm van subsidies, garanties 
en financieringsinstrumenten. Het EFDO+ 
moet het plan voor externe investeringen 
ondersteunen en een combinatie bieden van 
blendingfinanciering en 
begrotingsgaranties die worden gedekt 
door de garantie voor extern optreden, 
inclusief die voor soevereine risico's in 
verband met leningen die eerder werden 
uitgevoerd in het kader van het externe 
leningsmandaat van de Europese 
Investeringsbank. Gezien haar rol op grond 
van de Verdragen en haar decennialange 
ervaring met de ondersteuning van het 
beleid van de Unie moet de Europese 
Investeringsbank voor de Commissie een 
natuurlijke partner blijven voor de 
uitvoering van activiteiten in het kader van 
de garantie voor extern optreden.

(33) Het nieuwe Europees Fonds voor 
duurzame ontwikkeling+ (EFDO+), dat 
voortbouwt op de voorganger ervan, het 
EFDO70, moet een geïntegreerd 
financieringspakket verstrekken dat 
capaciteit voor wereldwijde financiering 
biedt in de vorm van subsidies, garanties 
en financieringsinstrumenten. Het EFDO+ 
moet het plan voor externe investeringen 
ondersteunen en een combinatie bieden van 
blendingfinanciering en 
begrotingsgaranties die worden gedekt 
door de garantie voor extern optreden, 
inclusief die voor soevereine risico's in 
verband met leningen die eerder werden 
uitgevoerd in het kader van het externe 
leningsmandaat van de Europese 
Investeringsbank. Gezien haar rol op grond 
van de Verdragen en haar decennialange 
ervaring met de ondersteuning van het 
beleid van de Unie moet de Europese 
Investeringsbank voor de Commissie een 
natuurlijke partner blijven voor de 
uitvoering van activiteiten in het kader van 
de garantie voor extern optreden.

_________________ _________________

70 Verordening (EU) 2017/1601 van het 
Europees Parlement en de Raad van 

70 Verordening (EU) 2017/1601 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
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26 september 2017 tot instelling van het 
Europees Fonds voor duurzame 
ontwikkeling (EFDO), de EFDO-garantie 
en het EFDO-garantiefonds.

26 september 2017 tot instelling van het 
Europees Fonds voor duurzame 
ontwikkeling (EFDO), de EFDO-garantie 
en het EFDO-garantiefonds.

Or. en

Motivering

We weten niet of het EFDO succesvol is geweest en alle doelstellingen heeft verwezenlijkt 
waarvoor het Parlement heeft gestreden, aangezien de uitvoering ervan pas net is begonnen.

Amendement 543
Patrizia Toia

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 
arme landen met een zware schuldenlast.

(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. Het EFDO+ 
moet partnerschappen van profit- en non-
profitorganisaties aanmoedigen als een 
middel waarmee het potentieel van de 
particuliere sector en investeringen 
kunnen worden verschoven naar 
duurzame ontwikkeling en de uitroeiing 
van armoede. De strategische 
betrokkenheid van maatschappelijke 



PE632.090v01-00 126/182 AM\1172161NL.docx

NL

organisaties moet tijdens alle stadia van 
de projectcyclus worden bevorderd, met 
inbegrip van de tenuitvoerleggingsfase. 
De delegaties van de Unie op nationaal 
niveau moeten dienen als een ontmoeting 
tussen bedrijven en maatschappelijke 
organisaties, omdat de samenwerking 
tussen de twee sectoren van cruciaal 
belang kan zijn voor het vinden van 
maatwerkoplossingen voor de 
economische en sociale ontwikkeling van 
de gemeenschappen, het scheppen van 
werkgelegenheid, fatsoenlijke banen en 
nieuwe zakelijke kansen voor sociale 
ondernemingen, micro-ondernemingen en 
kmo's. Bijzondere aandacht moet uitgaan 
naar landen die in een situatie van 
kwetsbaarheid of conflict verkeren, de 
minst ontwikkelde landen en arme landen 
met een zware schuldenlast.

Or. it

Motivering

Samenwerking met het maatschappelijk middenveld en de betrokkenheid van niet-
gouvernementele organisaties in alle stadia van projecten is van cruciaal belang voor het 
verwezenlijken van economische en sociale doelstellingen.

Amendement 544
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(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, de bevordering 



AM\1172161NL.docx 127/182 PE632.090v01-00

NL

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 
arme landen met een zware schuldenlast.

van vreedzame, rechtvaardige en 
inclusieve samenlevingen, duurzame en 
inclusieve groei, de bestrijding van 
klimaatverandering – door middel van 
mitigatie en aanpassing – en van 
milieuvervuiling en het stimuleren van 
waardig werk, economische kansen, 
vaardigheden en ondernemerschap, 
sociaal-economische sectoren, coöperaties 
en micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, en derhalve om specifieke 
sociaal-economische dieperliggende 
oorzaken van gedwongen migratie en 
ontheemding aan te pakken, 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 arme landen 
met een zware schuldenlast. Investeringen 
moeten worden gebaseerd op 
conflictanalyses, met name gericht zijn op 
de onderliggende oorzaken van conflicten, 
fragiliteit en instabiliteit, het potentieel 
voor de bevordering van vrede 
maximaliseren en het risico dat conflicten 
verergeren tot een minimum beperkten.

Or. en

Amendement 545
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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, 

(34) Het EFDO+ is bedoeld voor de 
ondersteuning van investeringen die 
bijdragen tot de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, 
door de bevordering van duurzame en 
inclusieve economische, culturele en 
sociale ontwikkeling en van de sociaal-
economische veerkracht van partnerlanden, 
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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 
arme landen met een zware schuldenlast.

met bijzondere aandacht voor de 
uitbanning van armoede, de bevordering 
van inclusief en billijk kwaliteitsvol 
onderwijs, de versterking van onderwijs-
en culturele structuren, 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 
arme landen met een zware schuldenlast.

Or. en

Amendement 546
Louis Michel

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 

(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, industrialisering,
sociaal-economische sectoren en micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
alsook specifieke sociaal-economische 
dieperliggende oorzaken van irreguliere 
migratie en gedwongen ontheemding, en 
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programmeringsdocumenten. Bijzondere 
aandacht moet uitgaan naar landen die in 
een situatie van kwetsbaarheid of conflict 
verkeren, de minst ontwikkelde landen en 
arme landen met een zware schuldenlast.

het versterken van de rechtsstaat en de 
mensenrechten, 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 
arme landen met een zware schuldenlast.

Or. fr

Amendement 547
Marietje Schaake

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 
arme landen met een zware schuldenlast.

(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 en sociaal-economische 
sectoren en micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen en democratie, 
mensenrechten en de rechtsstaat, en het 
gebrek aan bovenstaande elementen, dat 
vaak de sociaal-economische 
dieperliggende oorzaak vormt 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 
arme landen met een zware schuldenlast.

Or. en
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Amendement 548
Patrizia Toia

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.

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 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.
Teneinde zijn bijdrage aan de Agenda 
2030 te maximaliseren, moet het EFDO+ 
een nieuw investeringsvenster voor 
menselijke ontwikkeling toevoegen aan de 
vijf reeds door de voorloper van het fonds 
vastgestelde vensters.

Or. it

Motivering

Menselijke ontwikkeling, waarmee met name verwezen wordt naar basisdiensten in verband 
met gezondheid, onderwijs en cultuur, moet, gezien het belang ervan, als investeringsvenster 
aan het EFDO+ worden toegevoegd.
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Amendement 549
Judith Sargentini, Michel Reimon

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, met volledige 
eerbiediging van de milieurechten en de 
rechten en bestaanszekerheid van lokale 
gemeenschappen, zonder verstoring van de 
lokale markt en zonder op oneerlijke wijze 
te concurreren met lokale marktpartijen. 
Dit 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

Amendement 550
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Voorstel voor een verordening
Overweging 36
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Een garantie voor extern optreden 
moet worden opgezet op basis van de 
bestaande EFDO-garantie en het 
Garantiefonds voor extern optreden. De 
garantie voor extern optreden moet de 
EFDO+-operaties ondersteunen die worden 
gedekt door begrotingsgaranties, 
macrofinanciële bijstand en leningen aan 
derde landen op grond van Besluit 
77/270/Euratom van de Raad71. Deze 
operaties moeten worden ondersteund door 
toewijzingen in het kader van deze 
verordening, samen met toewijzingen in 
het kader van Verordening (EU) .../... (IPA 
III) en Verordening (EU) .../... (EINS), die 
ook de voorzieningen en verplichtingen 
moeten dekken die voortkomen uit 
macrofinanciële bijstand en leningen aan 
derde landen als bedoeld in artikel 10, lid 
2, van de EINS-verordening. Bij de 
financiering van EFDO+-operaties moeten 
bij voorrang projecten worden gefinancierd 
die veel werkgelegenheid opleveren en een 
kosten-batenverhouding hebben die de 
duurzaamheid van de investeringen 
vergroot. De door de garantie voor extern 
optreden gesteunde acties moeten gepaard 
gaan met een grondige ex-antebeoordeling 
van de ecologische, financiële en sociale 
aspecten, als passend en in 
overeenstemming met de vereisten inzake 
betere regelgeving. De garantie voor extern 
optreden moet niet worden gebruikt om 
essentiële overheidsdiensten te verlenen; 
dit blijft een verantwoordelijkheid van de 
overheid.

(36) Een garantie voor extern optreden 
moet worden opgezet op basis van de 
bestaande EFDO-garantie en het 
Garantiefonds voor extern optreden. De 
garantie voor extern optreden moet de 
EFDO+-operaties ondersteunen die worden 
gedekt door begrotingsgaranties, 
macrofinanciële bijstand en leningen aan 
derde landen op grond van Besluit 
77/270/Euratom van de Raad71. Deze 
operaties moeten worden ondersteund door 
toewijzingen in het kader van deze 
verordening, samen met toewijzingen in 
het kader van Verordening (EU) .../... 
(IPA III) en Verordening (EU) .../... 
(EINS), die ook de voorzieningen en 
verplichtingen moeten dekken die 
voortkomen uit macrofinanciële bijstand en 
leningen aan derde landen als bedoeld in 
artikel 10, lid 2, van de EINS-verordening. 
Bij de financiering van EFDO+-operaties 
moeten bij voorrang projecten worden 
gefinancierd die veel werkgelegenheid en 
een hoge bestaanszekerheid opleveren, 
een kosten-batenverhouding hebben die de 
duurzaamheid van de investeringen 
vergroot en de hoogst mogelijke garantie 
van duurzaamheid en 
ontwikkelingseffecten voor de lange 
termijn waarborgen op basis van eigen 
verantwoordelijkheid op lokaal niveau. De 
door de garantie voor extern optreden
gesteunde acties moeten gepaard gaan met 
een grondige ex-ante-beoordeling van de 
ecologische, financiële en sociale aspecten, 
waaronder de effecten op de 
mensenrechten en de bestaanszekerheid 
van de betrokken gemeenschappen, de 
effecten op ongelijkheden, en het in kaart 
brengen van manieren om deze 
ongelijkheden aan te pakken, in 
overeenstemming met de vereisten inzake 
betere regelgeving, rekening houdend met 
het beginsel van vrije en voorafgaande 
geïnformeerde toestemming van de 
betrokken gemeenschappen met 
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betrekking tot grondgerelateerde 
investeringen. De garantie voor extern 
optreden moet niet worden gebruikt om de 
verlening van essentiële overheidsdiensten 
te privatiseren of ondermijnen; dit blijft 
een verantwoordelijkheid van de overheid.

_________________ _________________

71 Besluit 77/270/Euratom van de Raad van 
29 maart 1977 waarbij de Commissie 
wordt gemachtigd tot het aangaan van 
Euratom-leningen teneinde een bijdrage te 
leveren tot de financiering van 
kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, 
blz. 9).

71 Besluit 77/270/Euratom van de Raad van 
29 maart 1977 waarbij de Commissie 
wordt gemachtigd tot het aangaan van 
Euratom-leningen teneinde een bijdrage te 
leveren tot de financiering van 
kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, 
blz. 9).

Or. en

Amendement 551
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Een garantie voor extern optreden 
moet worden opgezet op basis van de 
bestaande EFDO-garantie en het 
Garantiefonds voor extern optreden. De 
garantie voor extern optreden moet de 
EFDO+-operaties ondersteunen die worden 
gedekt door begrotingsgaranties, 
macrofinanciële bijstand en leningen aan 
derde landen op grond van Besluit 
77/270/Euratom van de Raad71. Deze 
operaties moeten worden ondersteund door 
toewijzingen in het kader van deze 
verordening, samen met toewijzingen in 
het kader van Verordening (EU) .../... (IPA 
III) en Verordening (EU) .../... (EINS), die 
ook de voorzieningen en verplichtingen 
moeten dekken die voortkomen uit 
macrofinanciële bijstand en leningen aan 
derde landen als bedoeld in artikel 10, lid 
2, van de EINS-verordening. Bij de 
financiering van EFDO+-operaties moeten 

(36) Een garantie voor extern optreden 
moet worden opgezet op basis van de 
bestaande EFDO-garantie en het 
Garantiefonds voor extern optreden. De 
garantie voor extern optreden moet de 
EFDO+-operaties ondersteunen die worden 
gedekt door begrotingsgaranties, 
macrofinanciële bijstand en leningen aan 
derde landen op grond van Besluit 
77/270/Euratom van de Raad71. Deze 
operaties moeten worden ondersteund door 
toewijzingen in het kader van deze 
verordening, samen met toewijzingen in 
het kader van Verordening (EU) .../... (IPA 
III) en Verordening (EU) .../... (EINS), die 
ook de voorzieningen en verplichtingen 
moeten dekken die voortkomen uit 
macrofinanciële bijstand en leningen aan 
derde landen als bedoeld in artikel 10, lid 
2, van de EINS-verordening. Bij de 
financiering van EFDO+-operaties moeten 
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bij voorrang projecten worden gefinancierd 
die veel werkgelegenheid opleveren en een 
kosten-batenverhouding hebben die de 
duurzaamheid van de investeringen 
vergroot. De door de garantie voor extern 
optreden gesteunde acties moeten gepaard 
gaan met een grondige ex-antebeoordeling 
van de ecologische, financiële en sociale 
aspecten, als passend en in 
overeenstemming met de vereisten inzake 
betere regelgeving. De garantie voor extern 
optreden moet niet worden gebruikt om 
essentiële overheidsdiensten te verlenen; 
dit blijft een verantwoordelijkheid van de 
overheid.

bij voorrang projecten worden gefinancierd 
die veel fatsoenlijke banen en 
bestaanszekerheid opleveren en een 
kosten-batenverhouding hebben die de 
duurzaamheid van de investeringen 
vergroot. De door de garantie voor extern 
optreden gesteunde acties moeten gepaard 
gaan met een grondige ex-ante-beoordeling 
van de ecologische, financiële en sociale 
aspecten, waaronder de effecten op de 
rechten en de bestaanszekerheid van de 
betrokken gemeenschappen, als passend 
en in overeenstemming met de vereisten 
inzake betere regelgeving, rekening 
houdend met het beginsel van vrije en 
voorafgaande geïnformeerde toestemming 
van de betrokken gemeenschappen met 
betrekking tot grondgerelateerde 
investeringen. Er moeten ex-
postbeoordelingen worden uitgevoerd om 
de ontwikkelingseffecten van de EFDO+-
operaties te meten. De garantie voor extern 
optreden moet niet worden gebruikt om 
essentiële overheidsdiensten te verlenen; 
dit blijft een verantwoordelijkheid van de 
overheid.

_________________ _________________

71 Besluit 77/270/Euratom van de Raad van 
29 maart 1977 waarbij de Commissie 
wordt gemachtigd tot het aangaan van 
Euratom-leningen teneinde een bijdrage te 
leveren tot de financiering van 
kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, 
blz. 9).

71 Besluit 77/270/Euratom van de Raad van 
29 maart 1977 waarbij de Commissie 
wordt gemachtigd tot het aangaan van 
Euratom-leningen teneinde een bijdrage te 
leveren tot de financiering van 
kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, 
blz. 9).

Or. en

Amendement 552
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(36) Een garantie voor extern optreden 
moet worden opgezet op basis van de 
bestaande EFDO-garantie en het 
Garantiefonds voor extern optreden. De 
garantie voor extern optreden moet de 
EFDO+-operaties ondersteunen die worden 
gedekt door begrotingsgaranties, 
macrofinanciële bijstand en leningen aan 
derde landen op grond van Besluit 
77/270/Euratom van de Raad71. Deze 
operaties moeten worden ondersteund door 
toewijzingen in het kader van deze 
verordening, samen met toewijzingen in 
het kader van Verordening (EU) .../... (IPA 
III) en Verordening (EU) .../... (EINS), die 
ook de voorzieningen en verplichtingen 
moeten dekken die voortkomen uit 
macrofinanciële bijstand en leningen aan 
derde landen als bedoeld in artikel 10, lid 
2, van de EINS-verordening. Bij de 
financiering van EFDO+-operaties moeten 
bij voorrang projecten worden gefinancierd 
die veel werkgelegenheid opleveren en een 
kosten-batenverhouding hebben die de 
duurzaamheid van de investeringen 
vergroot. De door de garantie voor extern 
optreden gesteunde acties moeten gepaard 
gaan met een grondige ex-antebeoordeling 
van de ecologische, financiële en sociale 
aspecten, als passend en in 
overeenstemming met de vereisten inzake 
betere regelgeving. De garantie voor extern 
optreden moet niet worden gebruikt om 
essentiële overheidsdiensten te verlenen; 
dit blijft een verantwoordelijkheid van de 
overheid.

(36) Een garantie voor extern optreden 
moet worden opgezet op basis van de 
bestaande EFDO-garantie en het 
Garantiefonds voor extern optreden. De 
garantie voor extern optreden moet de 
EFDO+-operaties ondersteunen die worden 
gedekt door begrotingsgaranties, 
macrofinanciële bijstand en leningen aan 
derde landen op grond van Besluit 
77/270/Euratom van de Raad71. Deze 
operaties moeten worden ondersteund door 
toewijzingen in het kader van deze 
verordening, samen met toewijzingen in 
het kader van Verordening (EU) .../... (IPA 
III) en Verordening (EU) .../... (EINS), die 
ook de voorzieningen en verplichtingen 
moeten dekken die voortkomen uit 
macrofinanciële bijstand en leningen aan 
derde landen als bedoeld in artikel 10, lid 
2, van de EINS-verordening. Bij de 
financiering van EFDO+-operaties moeten 
bij voorrang projecten worden gefinancierd 
die veel werkgelegenheid opleveren en een 
kosten-batenverhouding hebben die de 
duurzaamheid van de investeringen 
vergroot. De door de garantie voor extern 
optreden gesteunde acties moeten gepaard 
gaan met een grondige ex-antebeoordeling 
van de ecologische, financiële en sociale 
aspecten, als passend en in 
overeenstemming met de vereisten inzake 
betere regelgeving. De garantie voor extern 
optreden moet niet worden gebruikt om de 
verlening van essentiële overheidsdiensten 
te privatiseren of ondermijnen; dit blijft 
een verantwoordelijkheid van de overheid.

_________________ _________________

71 Besluit 77/270/Euratom van de Raad van 
29 maart 1977 waarbij de Commissie 
wordt gemachtigd tot het aangaan van 
Euratom-leningen teneinde een bijdrage te 
leveren tot de financiering van
kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, 
blz. 9).

71 Besluit 77/270/Euratom van de Raad van 
29 maart 1977 waarbij de Commissie 
wordt gemachtigd tot het aangaan van 
Euratom-leningen teneinde een bijdrage te 
leveren tot de financiering van 
kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, 
blz. 9).

Or. en
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Amendement 553
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) Om de politieke 
verbintenissen van de Unie op het vlak 
van klimaatactie, hernieuwbare energie 
en energie-efficiëntie na te komen, moet 
ten minste 50 % van de financiering uit 
hoofde van de garantie worden besteed 
aan investeringen die voor die sectoren 
van belang zijn.

Or. en

Amendement 554
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Externe acties worden vaak 
uitgevoerd in een uiterst explosieve context 
die snelle en voortdurende aanpassing 
vereist aan de veranderende behoeften van 
de Uniepartners en de mondiale 
uitdagingen op het gebied van de 
mensenrechten, democratie en goed 
bestuur, veiligheid en stabiliteit, 
klimaatverandering en milieu, oceanen, en 
de migratiecrisis en de dieperliggende 
oorzaken daarvan. Om het beginsel van 
voorspelbaarheid te verzoenen met de 
noodzaak om snel te reageren op nieuwe
behoeften moet de financiële uitvoering 
van de programma's kunnen worden 
aangepast. Om het vermogen van de EU te 
vergroten om te reageren op onvoorziene
behoeften, voortbouwend op het succes 
van het Europees Ontwikkelingsfonds 
(EOF), moet een niet-toegewezen bedrag 

(39) Externe acties worden vaak 
uitgevoerd in een uiterst explosieve context 
die snelle en voortdurende aanpassing 
vereist aan de veranderende behoeften van 
de Uniepartners en de mondiale 
uitdagingen op het gebied van de 
mensenrechten, democratie en goed 
bestuur, veiligheid en stabiliteit, 
klimaatverandering en milieu, oceanen, en 
de dieperliggende oorzaken van migratie, 
zoals armoede en ongelijkheid. Om het 
beginsel van voorspelbaarheid te 
verzoenen met de noodzaak om snel te 
reageren op behoeften waarop niet wordt 
ingegaan in de doelstellingen die in het 
kader van deze verordening zijn 
vastgesteld, moet de financiële uitvoering 
van de programma's kunnen worden 
aangepast. Om het vermogen van de EU te 
vergroten om te reageren op behoeften 
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worden gereserveerd als buffer voor 
nieuwe problemen en prioriteiten. Dit 
bedrag moet beschikbaar worden gesteld in 
overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde procedures.

waarop in deze verordening niet wordt 
ingegaan, voortbouwend op het succes van 
het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), 
moet een van tevoren bepaald, niet-
toegewezen bedrag worden gereserveerd 
als buffer voor nieuwe problemen en 
prioriteiten. Dit bedrag moet beschikbaar 
worden gesteld in overeenstemming met de 
in deze verordening vastgestelde 
procedures.

Or. en

Amendement 555
Elly Schlein, Norbert Neuser

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Externe acties worden vaak 
uitgevoerd in een uiterst explosieve context 
die snelle en voortdurende aanpassing 
vereist aan de veranderende behoeften van 
de Uniepartners en de mondiale 
uitdagingen op het gebied van de 
mensenrechten, democratie en goed 
bestuur, veiligheid en stabiliteit, 
klimaatverandering en milieu, oceanen, en 
de migratiecrisis en de dieperliggende 
oorzaken daarvan. Om het beginsel van 
voorspelbaarheid te verzoenen met de 
noodzaak om snel te reageren op nieuwe 
behoeften moet de financiële uitvoering 
van de programma's kunnen worden 
aangepast. Om het vermogen van de EU te 
vergroten om te reageren op onvoorziene 
behoeften, voortbouwend op het succes 
van het Europees Ontwikkelingsfonds 
(EOF), moet een niet-toegewezen bedrag 
worden gereserveerd als buffer voor 
nieuwe problemen en prioriteiten. Dit 
bedrag moet beschikbaar worden gesteld in 
overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde procedures.

(39) Externe acties worden vaak 
uitgevoerd in een uiterst explosieve context 
die snelle en voortdurende aanpassing 
vereist aan de veranderende behoeften van 
de Uniepartners en de mondiale 
uitdagingen op het gebied van de 
mensenrechten, democratie en goed 
bestuur, veiligheid en stabiliteit, 
klimaatverandering en milieu, oceanen, en 
het effect – met name op 
ontwikkelingslanden – van de grotere 
mondiale hoeveelheden ontheemde 
personen. Om het beginsel van 
voorspelbaarheid te verzoenen met de 
noodzaak om snel te reageren op nieuwe 
behoeften moet de financiële uitvoering 
van de programma's kunnen worden 
aangepast. Om het vermogen van de EU te 
vergroten om te reageren op onvoorziene 
behoeften, voortbouwend op het succes 
van het Europees Ontwikkelingsfonds 
(EOF), moet een niet-toegewezen bedrag 
worden gereserveerd als buffer voor 
nieuwe problemen en prioriteiten. Dit 
bedrag moet beschikbaar worden gesteld in 
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overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde procedures.

Or. en

Amendement 556
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Externe acties worden vaak 
uitgevoerd in een uiterst explosieve context 
die snelle en voortdurende aanpassing 
vereist aan de veranderende behoeften van 
de Uniepartners en de mondiale 
uitdagingen op het gebied van de 
mensenrechten, democratie en goed 
bestuur, veiligheid en stabiliteit, 
klimaatverandering en milieu, oceanen, en 
de migratiecrisis en de dieperliggende 
oorzaken daarvan. Om het beginsel van 
voorspelbaarheid te verzoenen met de 
noodzaak om snel te reageren op nieuwe 
behoeften moet de financiële uitvoering 
van de programma's kunnen worden 
aangepast. Om het vermogen van de EU te 
vergroten om te reageren op onvoorziene 
behoeften, voortbouwend op het succes 
van het Europees Ontwikkelingsfonds 
(EOF), moet een niet-toegewezen bedrag 
worden gereserveerd als buffer voor 
nieuwe problemen en prioriteiten. Dit 
bedrag moet beschikbaar worden gesteld in 
overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde procedures.

(39) Externe acties worden vaak 
uitgevoerd in een uiterst explosieve context 
die snelle en voortdurende aanpassing 
vereist aan de veranderende behoeften van 
de Uniepartners en de mondiale 
uitdagingen op het gebied van de 
mensenrechten, democratie en goed 
bestuur, veiligheid en stabiliteit, 
klimaatverandering en milieu, oceanen, en
de consequenties van de grotere 
hoeveelheden personen die worden 
getroffen door mondiale ontheemding. 
Om het beginsel van voorspelbaarheid te 
verzoenen met de noodzaak om snel te 
reageren op nieuwe behoeften moet de 
financiële uitvoering van de programma's 
kunnen worden aangepast. Om het 
vermogen van de EU te vergroten om te 
reageren op onvoorziene behoeften, 
voortbouwend op de ervaring die is 
opgedaan met het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF), moet een niet-
toegewezen bedrag worden gereserveerd 
als buffer voor nieuwe problemen en 
prioriteiten. Dit bedrag moet beschikbaar 
worden gesteld in overeenstemming met de 
in deze verordening vastgestelde 
procedures.

Or. en

Amendement 557
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Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Externe acties worden vaak 
uitgevoerd in een uiterst explosieve context 
die snelle en voortdurende aanpassing 
vereist aan de veranderende behoeften van 
de Uniepartners en de mondiale 
uitdagingen op het gebied van de 
mensenrechten, democratie en goed 
bestuur, veiligheid en stabiliteit, 
klimaatverandering en milieu, oceanen, en 
de migratiecrisis en de dieperliggende 
oorzaken daarvan. Om het beginsel van 
voorspelbaarheid te verzoenen met de 
noodzaak om snel te reageren op nieuwe 
behoeften moet de financiële uitvoering 
van de programma's kunnen worden 
aangepast. Om het vermogen van de EU te 
vergroten om te reageren op onvoorziene 
behoeften, voortbouwend op het succes 
van het Europees Ontwikkelingsfonds 
(EOF), moet een niet-toegewezen bedrag 
worden gereserveerd als buffer voor 
nieuwe problemen en prioriteiten. Dit 
bedrag moet beschikbaar worden gesteld in 
overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde procedures.

(39) Externe acties worden vanwege de 
geografische gebieden waarop zij gericht 
zijn, vaak uitgevoerd in een uiterst 
explosieve context die snelle en 
voortdurende aanpassing vereist aan de 
veranderende behoeften van de 
Uniepartners en de mondiale uitdagingen 
op het gebied van de mensenrechten, 
democratie en goed bestuur, veiligheid en 
stabiliteit, klimaatverandering en milieu, 
oceanen, en de migratiecrisis en de 
dieperliggende oorzaken daarvan. Om het 
beginsel van voorspelbaarheid te 
verzoenen met de noodzaak om snel te 
reageren op nieuwe behoeften moet de 
financiële uitvoering van de programma's 
kunnen worden aangepast. Om het 
vermogen van de EU te vergroten om te 
reageren op onvoorziene behoeften, 
voortbouwend op het succes van het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), moet 
een niet-toegewezen bedrag worden 
gereserveerd als buffer voor nieuwe 
problemen en prioriteiten. Dit bedrag moet 
beschikbaar worden gesteld in 
overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde procedures.

Or. fr

Amendement 558
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Maatregelen op het gebied 
van de bestrijding van terrorisme, 
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georganiseerde misdaad, cyberveiligheid 
en uitbouw van de capaciteiten van 
militaire actoren in derde landen, zoals 
CBSD, moeten worden gepland en 
uitgevoerd in strikte overeenstemming met 
het internationaal humanitair recht en de 
internationale mensenrechtenwetgeving 
om te voorkomen dat deze verplichtingen 
worden geschonden en de veiligheid en 
reputatie van de Unie als een 
geloofwaardige voorvechter van het 
internationale recht en een op regels 
gebaseerd internationale systeem wordt 
geschaad. Het is onontbeerlijk om voor de 
hierboven genoemde beleidsterreinen 
uitgebreid en systematisch gebruik te 
maken van de bestaande operationele 
mensenrechtenrichtsnoeren voor externe 
samenwerkingsinitiatieven van de EU op 
het gebied van terrorisme, georganiseerde 
misdaad en cyberveiligheid. Integratie van 
de op rechten gebaseerde aanpak. Deze 
richtsnoeren zijn van bijzonder belang 
voor de preventie van foltering of andere 
wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling en inachtneming van de 
juiste procedures, waaronder het 
vermoeden van onschuld, het recht op een 
eerlijk proces en de rechten van 
verdediging. Maatregelen op de hierboven 
genoemde beleidsterreinen worden ook 
gecombineerd met passende procedures 
voor het beoordelen, monitoren en 
evalueren van risico's. Het is absoluut 
noodzakelijk de uitvoering van de 
maatregelen te monitoren en er 
regelmatig en publiekelijk verslag over uit 
te brengen.

Or. en

Amendement 559
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Voorstel voor een verordening
Overweging 42
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Om de eigen verantwoordelijkheid 
van de partnerlanden voor hun 
ontwikkelingsprocessen te vergroten en de 
houdbaarheid van externe hulp te 
verbeteren dient de Unie, waar relevant, de 
voorkeur te geven aan de eigen 
instellingen, systemen en procedures van 
de partnerlanden voor alle aspecten van de 
projectcyclus voor samenwerking.

(42) Om de eigen verantwoordelijkheid 
van de partnerlanden voor hun 
ontwikkelingsprocessen te vergroten en de 
houdbaarheid van externe hulp te 
verbeteren dient de Unie, waar relevant, de 
voorkeur te geven aan de eigen 
instellingen, systemen en procedures van 
de partnerlanden voor alle aspecten van de 
projectcyclus voor samenwerking. De EU 
moet ook opleidingsprogramma's 
aanbieden aan ambtenaren van lokale 
overheden en maatschappelijke 
organisaties over het indienen van 
aanvragen van EU-financiering, om hen 
te helpen ervoor te zorgen dat hun 
projecten beter aan de voorwaarden 
voldoen en efficiënter zijn. Deze 
programma's moeten worden uitgevoerd 
in het desbetreffende land, beschikbaar 
zijn in de taal van dat land en een 
aanvulling vormen op eventuele 
bestaande onderwijsprogramma's op 
afstand, en zo gerichte opleidingen 
aanbieden die aansluiten op de behoeften 
van het land in kwestie.

Or. en

Amendement 560
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Om de eigen verantwoordelijkheid 
van de partnerlanden voor hun 
ontwikkelingsprocessen te vergroten en de 
houdbaarheid van externe hulp te 
verbeteren dient de Unie, waar relevant, de 
voorkeur te geven aan de eigen 
instellingen, systemen en procedures van 
de partnerlanden voor alle aspecten van de 
projectcyclus voor samenwerking.

(42) Om de eigen democratische
verantwoordelijkheid van de partnerlanden 
voor hun ontwikkelingsprocessen te 
vergroten en de houdbaarheid van externe 
hulp te verbeteren dient de Unie, waar 
relevant, de voorkeur te geven aan de eigen 
instellingen, hulpbronnen, systemen en 
procedures van de partnerlanden voor alle 
aspecten van de projectcyclus voor 
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samenwerking, waarbij de inzet van lokale 
hulpbronnen en kennis, alsook de 
volledige betrokkenheid, van de lokale 
overheden en het maatschappelijk 
middenveld, worden gewaarborgd.

Or. fr

Amendement 561
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Om de eigen verantwoordelijkheid 
van de partnerlanden voor hun 
ontwikkelingsprocessen te vergroten en de 
houdbaarheid van externe hulp te 
verbeteren dient de Unie, waar relevant, de 
voorkeur te geven aan de eigen 
instellingen, systemen en procedures van 
de partnerlanden voor alle aspecten van de
projectcyclus voor samenwerking.

(42) Om de eigen verantwoordelijkheid 
van de partnerlanden voor hun 
ontwikkelingsprocessen te vergroten en de 
houdbaarheid van externe hulp te 
verbeteren dient de Unie, waar relevant, de 
voorkeur te geven aan de eigen instellingen 
wanneer er sprake is van democratische 
instellingen, systemen en procedures van 
de partnerlanden voor alle aspecten van de 
projectcyclus voor samenwerking.

Or. it

Motivering

De inzet van instellingen wordt aangemoedigd zolang er sprake is van een rechtsstaat.

Amendement 562
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Om de eigen verantwoordelijkheid 
van de partnerlanden voor hun 
ontwikkelingsprocessen te vergroten en de 
houdbaarheid van externe hulp te 
verbeteren dient de Unie, waar relevant, de 

(42) Om de eigen verantwoordelijkheid 
van de partnerlanden voor hun 
ontwikkelingsprocessen te vergroten en de 
houdbaarheid van externe hulp te 
verbeteren dient de Unie, waar relevant en 
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voorkeur te geven aan de eigen 
instellingen, systemen en procedures van 
de partnerlanden voor alle aspecten van de 
projectcyclus voor samenwerking.

mogelijk, de voorkeur te geven aan de 
eigen democratische instellingen, 
verantwoordingsplichtige systemen en 
procedures van de partnerlanden voor alle 
aspecten van de projectcyclus voor 
samenwerking.

Or. en

Amendement 563
Eduard Kukan

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) De verwijzingen naar instrumenten 
van de Unie in artikel 9 van Besluit 
2010/427/EU van de Raad79, die bij deze 
verordening worden vervangen, moeten 
worden gelezen als verwijzingen naar deze
verordening en de Commissie moet 
garanderen dat deze verordening wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de rol van de 
EDEO zoals bepaald in het genoemde 
besluit.

(48) De verwijzingen naar instrumenten 
van de Unie in artikel 9 van Besluit 
2010/427/EU van de Raad79, die bij deze 
verordening worden vervangen, moeten 
worden gelezen als verwijzingen naar deze 
verordening en de Commissie moet 
garanderen dat deze verordening wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de rol en 
bevoegdheden van de EDEO zoals bepaald 
in het genoemde besluit.

_________________ _________________

79 Besluit 2010/427/EU van de Raad van 
26 juli 2010 tot vaststelling van de 
organisatie en werking van de Europese 
dienst voor extern optreden (PB L 201 
van 3.8.2010, blz. 30).

79 Besluit 2010/427/EU van de Raad van 
26 juli 2010 tot vaststelling van de 
organisatie en werking van de Europese 
dienst voor extern optreden (PB L 201 
van 3.8.2010, blz. 30).

Or. en

Amendement 564
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(48) De verwijzingen naar 
instrumenten van de Unie in artikel 9 van 
Besluit 2010/427/EU van de Raad79, die 
bij deze verordening worden vervangen, 
moeten worden gelezen als verwijzingen 
naar deze verordening en de Commissie 
moet garanderen dat deze verordening 
wordt uitgevoerd overeenkomstig de rol 
van de EDEO zoals bepaald in het 
genoemde besluit.

(48) De hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid ("de hoge 
vertegenwoordiger") zorgt voor de 
algemene politieke coördinatie van het 
externe optreden van de Unie en 
waarborgt de eenheid, samenhang en 
doeltreffendheid van het externe optreden 
van de Unie, met name door middel van
deze verordening.

_________________

79 Besluit 2010/427/EU van de Raad van 
26 juli 2010 tot vaststelling van de 
organisatie en werking van de Europese 
dienst voor extern optreden (PB L 201 
van 3.8.2010, blz. 30).

Or. en

Amendement 565
Charles Tannock, Eleni Theocharous
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tevens worden het Europees Fonds voor 
duurzame ontwikkeling+ (hierna "EFDO+" 
genoemd) en een garantie voor extern 
optreden vastgesteld.

Tevens worden het Europees Fonds voor 
duurzame ontwikkeling+ (hierna "EFDO+" 
genoemd), een garantie voor extern 
optreden en een vernieuwd "mandaat voor 
externe leningen plus" (ELM+) 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 566
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) "programmeringskader": de 
thematische of geografische kaders 
waarbinnen beleidsdoelstellingen worden 
vertaald van het beleidskader naar 
(meerjarige) programma's. Een 
programmeringskader kan bestaan uit 
landen-, meerlanden-, regionale en 
transregionale strategieën;

Or. en

Amendement 567
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "landenprogramma": een
indicatief programma dat betrekking heeft 
op één land;

(1) "landenstrategie": een indicatieve 
strategie die betrekking heeft op één land;

Or. en

Amendement 568
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "meerlandenprogramma": een
indicatief programma dat betrekking heeft 
op meer dan één land;

(2) "meerlandenstrategie": een
indicatieve strategie die betrekking heeft 
op meer dan één land;

Or. en

Amendement 569
Marietje Schaake
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "regionaal programma": een 
indicatief meerlandenprogramma dat
betrekking heeft op meer dan één derde 
land binnen hetzelfde geografische gebied 
als vastgesteld in artikel 4, lid 2;

(4) "regionale strategie": een 
indicatieve meerlandenstrategie die
betrekking heeft op meer dan één derde 
land binnen hetzelfde geografische gebied 
als vastgesteld in artikel 4, lid 2;

Or. en

Amendement 570
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "transregionaal programma": een 
indicatief meerlandenprogramma dat
betrekking heeft op meer dan één derde 
land uit verschillende gebieden als 
vastgesteld in artikel 4, lid 2;

(5) "transregionale strategie": een 
indicatieve meerlandenstrategie die
betrekking heeft op meer dan één derde 
land uit verschillende gebieden als 
vastgesteld in artikel 4, lid 2;

Or. en

Amendement 571
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "transregionaal programma": een 
indicatief meerlandenprogramma dat
betrekking heeft op meer dan één derde 
land uit verschillende gebieden als 
vastgesteld in artikel 4, lid 2;

(5) "transregionale strategie": een 
indicatieve meerlandenstrategie die
betrekking heeft op meer dan één derde 
land uit verschillende gebieden als 
vastgesteld in artikel 4, lid 2;

Or. en
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Amendement 572
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) "maatschappelijk middenveld": 
alle afzonderlijke personen of groepen die 
los van de staat staan, met inbegrip van 
ngo's, universiteiten, de particuliere 
sector, vakbonden en 
mensenrechtenactivisten zoals 
gedefinieerd in de Verklaring van de 
Verenigde Naties inzake het recht en de 
verantwoordelijkheid van individuele 
personen;

Or. fr

Amendement 573
Eduard Kukan

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "contribuant": een lidstaat, een 
internationale financiële instelling of een 
overheidsinstantie van een lidstaat, een 
overheidsagentschap of andere entiteiten 
die met contanten of garanties bijdragen 
aan het gemeenschappelijke 
voorzieningsfonds.

(8) "contribuant": een lidstaat, een 
internationale financiële instelling of een 
overheidsinstantie van een lidstaat, een 
overheidsagentschap of andere publieke of 
private entiteiten die met contanten of 
garanties bijdragen aan het 
gemeenschappelijke voorzieningsfonds;

Or. en

Amendement 574
Eduard Kukan

Voorstel voor een verordening
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Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) "additionaliteit": het beginsel 
volgens welk de steun van de garantie 
voor extern optreden bijdraagt tot 
duurzame ontwikkeling door 
verrichtingen die zonder deze garantie 
niet hadden kunnen worden verwezenlijkt 
of die positieve resultaten opleveren die 
uitstijgen boven hetgeen zonder die 
garantie zou zijn verwezenlijkt. 
Additionaliteit betekent ook het 
aantrekken van financiering uit de 
particuliere sector en het verhelpen van 
marktfalen of suboptimale 
investeringssituaties, alsmede het 
verbeteren van de kwaliteit, 
duurzaamheid, impact of schaal van een 
investering. Het beginsel zorgt er ook voor 
dat de verrichtingen van de garantie voor 
extern optreden niet in de plaats komen 
van de steun van een lidstaat, particuliere 
financiering of andere financiële steun 
van de Unie of internationale financiële 
steun, en vermijden dat andere openbare 
of particuliere investeringen worden 
verdrongen. Projecten die door de 
garantie worden ondersteund, hebben in 
de regel een hoger risicoprofiel dan het 
portfolio van investeringen dat door in 
aanmerking komende tegenpartijen wordt 
ondersteund in het kader van hun 
normale investeringsbeleid zonder de 
garantie voor extern optreden.

Or. en

Amendement 575
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(8 bis) "additionaliteit": een beginsel dat 
waarborgt dat met de steun van de 
EFDO+-garantie niet wordt beoogd de 
steun van een lidstaat, particuliere 
financiering of een andere financiële 
demarche van de Unie te vervangen en 
dat steun van de EFDO+-garantie erop 
gericht is een oplossing te bieden voor 
falende marktwerking en de verdringing 
van andere openbare of particuliere 
investeringen te voorkomen.

Or. en

Amendement 576
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) "armoede": overal waar zowel 
mannen als vrouwen achtergesteld zijn en 
binnen de samenleving en de lokale 
context als kansarm worden beschouwd. 
De kernaspecten van armoede houden 
verband met de economische, de 
persoonlijke, de politieke en de sociaal-
culturele mogelijkheden, alsmede de 
mogelijkheid om zich te beschermen;

Or. en

Amendement 577
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) "genderbewustzijn": handelen 
teneinde de maatschappelijk en culturele 
factoren te begrijpen en in acht te nemen 
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die een rol spelen bij op geslacht 
gebaseerde uitsluiting en discriminatie in 
de meest diverse sferen van het openbare 
en privéleven;

Or. en

Amendement 578
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) "maatschappelijke 
organisaties": alle niet-statelijke, 
onpartijdige structuren zonder 
winstoogmerk die geweldloosheid 
huldigen, en waarin mensen in 
georganiseerd verband 
gemeenschappelijke politieke, culturele, 
sociale of economische doelstellingen en 
idealen nastreven. Deze organisaties zijn 
werkzaam op lokaal, nationaal, regionaal 
en internationaal niveau en omvatten 
stedelijke en rurale, formele en informele 
organisaties;

Or. en

Amendement 579
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quinquies) "conflictbewustzijn": 
handelen in de wetenschap dat alle 
initiatieven die worden uitgevoerd in door 
conflicten getroffen omgevingen, een 
wisselwerking met dat conflict zullen 
hebben en dat een dergelijke 
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wisselwerking positieve of negatieve 
consequenties kan hebben. 
Conflictbewustzijn betekent dat bij EU-
verrichtingen (politieke verrichtingen of 
verrichtingen met betrekking tot beleid of 
externe hulp) negatieve effecten op de 
dynamiek van conflicten zo veel mogelijk 
worden voorkomen en positieve effecten 
zo veel mogelijk wordt geoptimaliseerd, 
zodat kan worden bijgedragen aan 
conflictpreventie, structurele stabiliteit en 
vredesopbouw;

Or. en

Amendement 580
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 sexies) "additionaliteit" (in de 
context van EFDO +): het beginsel dat 
waarborgt dat met de steun niet wordt 
beoogd de steun van een lidstaat, 
particuliere financiering of een andere 
financiële demarche van de Unie te 
vervangen en dat steun van de garantie 
erop gericht is een oplossing te bieden 
voor falende marktwerking en de 
verdringing van andere openbare of 
particuliere investeringen te voorkomen.

Or. en

Amendement 581
Jean-Luc Schaffhauser

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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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 ondersteunen van de 
lidstaten bij hun optreden in de hele 
wereld met het oog op de verwezenlijking 
van de doelstellingen en beginselen van 
het Handvest van de Verenigde Naties.

Or. fr

Amendement 582
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 fundamentele 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, en artikel 11 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, en tegelijkertijd het 
eerbiedigen van het beleidskader voor 
EU-ontwikkelingssamenwerking als 
neergelegd in artikel 208 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie. De verwezenlijking van de Agenda 
2030 voor duurzame ontwikkeling en de 
tenuitvoerlegging van de Overeenkomst 
van Parijs inzake klimaatverandering 
vormen een centrale doelstelling van deze 
verordening.

Or. en
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Amendement 583
Marietje Schaake

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 verschaffen van een 
financieel kader dat het wereldwijd 
hooghouden en uitdragen van de waarden 
en belangen van de Unie mogelijk maakt, 
in overeenstemming met 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, met 
inbegrip van eerbiediging van de 
grondrechten en beginselen, evenals de 
bescherming en bevordering van 
mensenrechten, democratie en de 
rechtsstaat.

Or. en

Amendement 584
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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 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 in 
de artikelen 207, 208 en 212 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.
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Or. fr

Amendement 585
Eduard Kukan

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De financiering uit hoofde van 
deze verordening is in overeenstemming 
met de waarden en beginselen en met de 
verbintenissen van de Unie uit hoofde van 
het internationaal recht, waarbij rekening 
wordt gehouden met de relevante 
beleidslijnen en standpunten van de Unie.

Or. en

Amendement 586
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) opbouwen van bijzondere en 
betere betrekkingen met de landen in het 
zuidelijk en oostelijk nabuurschap van de 
EU op basis van samenwerking, vrede en 
veiligheid, wederzijdse 
verantwoordingsplicht en 
gemeenschappelijke verbintenissen tot de 
universele waarden van democratie, de 
rechtsstaat, eerbiediging van de 
mensenrechten, sociaal-economische 
integratie, milieubescherming en 
klimaatactie;

Or. en

Amendement 587



AM\1172161NL.docx 155/182 PE632.090v01-00

NL

Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ondersteunen en bevorderen van 
dialoog en samenwerking met derde landen 
en regio's in het nabuurschap, in Afrika ten 
zuiden van de Sahara, Azië en het Stille-
Oceaangebied, en in Amerika en het 
Caribisch Gebied;

(a) ondersteunen en bevorderen van 
dialoog en samenwerking met derde landen 
en regio's in het nabuurschap, in Afrika ten 
zuiden van de Sahara, Azië en het Stille-
Oceaangebied, en in Amerika en het 
Caribisch Gebied, met als doelstellingen 
duurzame ontwikkeling, uitbanning van 
armoede en bestrijding van ongelijkheid;

Or. en

Amendement 588
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ondersteunen en bevorderen van 
dialoog en samenwerking met derde landen 
en regio's in het nabuurschap, in Afrika ten 
zuiden van de Sahara, Azië en het Stille-
Oceaangebied, en in Amerika en het 
Caribisch Gebied;

(a) ondersteunen en bevorderen van 
dialoog en samenwerking, faciliteren van 
sociale en economische ontwikkeling en 
bevorderen van mensenrechten, 
democratie en de rechtsstaat in derde 
landen en regio's in het nabuurschap, in 
Afrika ten zuiden van de Sahara, Azië en 
het Stille-Oceaangebied, en in Amerika en 
het Caribisch Gebied;

Or. en

Amendement 589
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement



PE632.090v01-00 156/182 AM\1172161NL.docx

NL

(a bis) verminderen en op termijn 
uitbannen van armoede, met name in de 
minst ontwikkelde landen (MOL's); 
verwezenlijken van de internationale 
verbintenissen en doelstellingen waar de 
Unie zich tot heeft verbonden, met name 
de Agenda 2030, de SDG's en de 
Overeenkomst van Parijs;

Or. fr

Amendement 590
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) streven naar de uitbanning van 
armoede, met name in de minst 
ontwikkelde landen;

Or. en

Amendement 591
Jean-Luc Schaffhauser

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) op mondiaal niveau, consolideren 
en ondersteunen van de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten, 
ondersteunen van het maatschappelijk 
middenveld, bevorderen van stabiliteit en 
vrede en aanpakken van andere 
wereldwijde uitdagingen, waaronder 
migratie en mobiliteit;

(b) op mondiaal niveau, bevorderen 
van stabiliteit en vrede en aanpakken van 
andere wereldwijde uitdagingen 
overeenkomstig het in artikel 2 van het 
Handvest van de Verenigde Naties 
vervatte beginsel van niet-inmenging;

Or. fr
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Amendement 592
Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) op mondiaal niveau, consolideren 
en ondersteunen van de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten,
ondersteunen van het maatschappelijk 
middenveld, bevorderen van stabiliteit en 
vrede en aanpakken van andere 
wereldwijde uitdagingen, waaronder 
migratie en mobiliteit;

(b) op mondiaal niveau, ondersteunen 
van het maatschappelijk middenveld en 
lokale overheden, bevorderen van 
stabiliteit en vrede, voorkomen van 
conflicten, bevorderen van rechtvaardige 
en inclusieve samenlevingen en 
aanpakken van andere wereldwijde en 
regionale uitdagingen, evenals behoeften 
en uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands beleid zoals beschreven in 
bijlage III;

Or. en

Amendement 593
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) op mondiaal niveau, consolideren 
en ondersteunen van de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten, 
ondersteunen van het maatschappelijk 
middenveld, bevorderen van stabiliteit en
vrede en aanpakken van andere 
wereldwijde uitdagingen, waaronder 
migratie en mobiliteit;

(b) op mondiaal niveau, consolideren 
en ondersteunen van de democratie, de 
rechtsstaat, de mensenrechten en 
gendergelijkheid, ondersteunen van het 
maatschappelijk middenveld, met inbegrip 
van degenen die strijden voor 
vrouwenrechten, bevorderen van 
multilateralisme, opbouwen van vrede, 
voorkomen van conflicten, bevorderen 
van rechtvaardige en inclusieve 
maatschappijen en aanpakken van andere 
wereldwijde uitdagingen, waaronder de 
bestrijding van klimaatverandering en 
milieuvervuiling;
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Or. en

Amendement 594
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) op mondiaal niveau, consolideren 
en ondersteunen van de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten, 
ondersteunen van het maatschappelijk 
middenveld, bevorderen van stabiliteit en 
vrede en aanpakken van andere 
wereldwijde uitdagingen, waaronder 
migratie en mobiliteit;

(b) op mondiaal, regionaal, nationaal 
en bilateraal niveau, consolideren, 
bevorderen, beschermen en ondersteunen 
van de democratie, de rechtsstaat, de 
mensenrechten en het maatschappelijk 
middenveld, indien noodzakelijk met 
toestemming vooraf van regeringen of 
overheidsinstanties, bevorderen van 
multilateralisme, internationale 
rechtvaardigheid en verantwoording, 
bevorderen van stabiliteit en vrede en 
aanpakken van andere wereldwijde 
uitdagingen, waaronder 
klimaatverandering en de krimpende 
ruimte voor het maatschappelijk 
middenveld;

Or. en

Amendement 595
Eduard Kukan

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) op mondiaal niveau, consolideren 
en ondersteunen van de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten, 
ondersteunen van het maatschappelijk 
middenveld, bevorderen van stabiliteit en 
vrede en aanpakken van andere 
wereldwijde uitdagingen, waaronder 
migratie en mobiliteit;

(b) op mondiaal niveau, consolideren 
en ondersteunen van de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten, 
ondersteunen van het maatschappelijk 
middenveld en lokale overheden, 
voorkomen van conflicten, bevorderen van 
stabiliteit en vrede en aanpakken van 
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andere wereldwijde en regionale
uitdagingen;

Or. en

Amendement 596
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) op mondiaal niveau, consolideren 
en ondersteunen van de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten, 
ondersteunen van het maatschappelijk 
middenveld, bevorderen van stabiliteit en 
vrede en aanpakken van andere 
wereldwijde uitdagingen, waaronder 
migratie en mobiliteit;

(b) op mondiaal niveau, consolideren 
en ondersteunen van de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten, 
ondersteunen van het maatschappelijk 
middenveld, bevorderen van stabiliteit en 
vrede en aanpakken van andere 
wereldwijde uitdagingen, waaronder
migratie en mobiliteit, ondersteunen van 
duurzame, inclusieve en wederzijds 
voordelige economische en sociale 
ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 597
Renaud Muselier

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) op mondiaal niveau, consolideren 
en ondersteunen van de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten, 
ondersteunen van het maatschappelijk 
middenveld, bevorderen van stabiliteit en 
vrede en aanpakken van andere 
wereldwijde uitdagingen, waaronder 
migratie en mobiliteit;

(b) op mondiaal niveau, consolideren 
en ondersteunen van de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten, 
ondersteunen van het maatschappelijk 
middenveld, ontwikkeling van de 
capaciteiten van lokale en regionale 
overheden, bevorderen van stabiliteit en 
vrede en aanpakken van andere 
wereldwijde uitdagingen, waaronder 
migratie en mobiliteit;
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Or. fr

Amendement 598
Elly Schlein, Norbert Neuser

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) op mondiaal niveau, consolideren 
en ondersteunen van de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten, 
ondersteunen van het maatschappelijk 
middenveld, bevorderen van stabiliteit en 
vrede en aanpakken van andere 
wereldwijde uitdagingen, waaronder 
migratie en mobiliteit;

(b) op mondiaal niveau, consolideren 
en ondersteunen van de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten, 
ondersteunen van het maatschappelijk 
middenveld, bevorderen van stabiliteit en 
vrede en aanpakken van andere 
wereldwijde uitdagingen, waaronder het 
faciliteren van ordelijke en veilige 
migratie en mobiliteit;

Or. en

Amendement 599
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) verminderen en op termijn 
uitbannen van armoede, in het bijzonder 
in de minst ontwikkelde landen; 
verwezenlijken van de internationale 
verbintenissen en doelstellingen waar de 
Unie zich tot heeft verbonden, met name 
de Agenda 2030, de SDG's en de 
Overeenkomst van Parijs;

Or. en

Amendement 600
Kati Piri
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) bevorderen van de bescherming en 
naleving van de rechten van vrouwen en 
meisjes, waaronder economische, arbeids-
en sociale rechten, seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
onder andere door middel van uitgebreide 
voorlichting over seksualiteit; en 
erkennen en waarderen van onbetaalde 
zorg en huishoudelijk werk;

Or. en

Amendement 601
Eleni Theocharous, Charles Tannock

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) bevorderen van de mensenrechten, 
de democratie, goed bestuur en de 
rechtsstaat, ook in bijzonder lastige 
omstandigheden en noodsituaties, in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld, met inbegrip van 
mensenrechtenactivisten over de hele 
wereld;

Or. en

Amendement 602
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) streven naar 
ontwikkelingssamenwerking met 
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partnerlanden om duurzame ontwikkeling 
te verwezenlijken, armoede uit te bannen 
en ongelijkheid te bestrijden, zoals wordt 
benadrukt in de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de Agenda 2030;

Or. en

Amendement 603
Eleni Theocharous

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) snel kunnen inspelen op: situaties 
van crisis, instabiliteit en conflicten; 
problemen op het gebied van weerbaarheid 
en de koppeling van humanitaire hulp en 
ontwikkelingsmaatregelen; en de 
behoeften en prioriteiten op het gebied 
van het buitenlands beleid.

(c) snel kunnen inspelen op: situaties 
van natuurlijke of door de mens 
veroorzaakte crisis, instabiliteit, 
mensenrechtenschendingen en conflicten; 
problemen op het gebied van weerbaarheid 
en de koppeling van humanitaire hulp en 
ontwikkelingsmaatregelen.

Or. en

Amendement 604
Jean-Luc Schaffhauser

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) snel kunnen inspelen op: situaties 
van crisis, instabiliteit en conflicten; 
problemen op het gebied van weerbaarheid 
en de koppeling van humanitaire hulp en 
ontwikkelingsmaatregelen; en de 
behoeften en prioriteiten op het gebied 
van het buitenlands beleid.

(c) snel kunnen inspelen op: situaties 
van crisis, instabiliteit en conflicten; 
problemen op het gebied van weerbaarheid 
en de koppeling van humanitaire hulp en 
ontwikkelingsmaatregelen.

Or. fr
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Amendement 605
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) snel kunnen inspelen op: situaties 
van crisis, instabiliteit en conflicten; 
problemen op het gebied van weerbaarheid 
en de koppeling van humanitaire hulp en 
ontwikkelingsmaatregelen; en de 
behoeften en prioriteiten op het gebied 
van het buitenlands beleid.

(c) snel kunnen inspelen op: situaties 
van crisis, instabiliteit en conflicten; 
problemen op het gebied van weerbaarheid 
en de koppeling van humanitaire hulp en 
ontwikkelingsmaatregelen.

Or. en

Amendement 606
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) snel kunnen inspelen op: situaties 
van crisis, instabiliteit en conflicten; 
problemen op het gebied van weerbaarheid 
en de koppeling van humanitaire hulp en 
ontwikkelingsmaatregelen; en de 
behoeften en prioriteiten op het gebied 
van het buitenlands beleid.

(c) snel kunnen inspelen op: situaties 
van crisis, instabiliteit en conflicten; 
problemen op het gebied van weerbaarheid 
en de koppeling van humanitaire hulp en 
ontwikkelingsmaatregelen.

Or. en

Motivering

Het mechanisme om snel in te spelen op probleemsituaties moet duidelijk worden gekoppeld 
aan buitengewone en uitzonderlijke situaties en verband houden met nood- en 
conflictsituaties. De toegevoegde term "behoeften en prioriteiten op het gebied van het 
buitenlands beleid" is vaag en verbreedt de werkingssfeer van dit mechanisme tot vrijwel elke 
situatie waarbij het EU-belang is betrokken, waardoor het mechanisme in bijna elke situatie 
van toepassing zou zijn.
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Amendement 607
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) bevorderen van kwaliteitsvol en 
inclusief onderwijs als belangrijke 
voorwaarde voor het verwezenlijken van 
doelstellingen op het gebied van 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking, door ongelijkheid en 
armoede tegen te gaan, mensen in staat te 
stellen gezonder te leven en een duurzaam 
leven op te bouwen en tolerantie en 
kennis te bevorderen om vreedzamere 
samenlevingen tot stand te brengen.

Or. en

Amendement 608
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) stimuleren van de duurzame 
economische, sociale en 
milieuontwikkeling van 
ontwikkelingslanden met als doel de 
uitbanning van de armoede en het 
terugdringen van de ongelijkheden, in 
overeenstemming met de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties.

Or. it

Motivering

De duurzameontwikkelingsdoelstellingen moeten als specifieke doelstellingen worden 
vermeld.
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Amendement 609
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) streven naar de uitbanning van 
armoede, met name in de minst 
ontwikkelde landen.

Or. en

Amendement 610
Urmas Paet

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) streven naar 
ontwikkelingssamenwerking met 
partnerlanden om duurzame ontwikkeling 
te verwezenlijken, zoals wordt benadrukt 
in de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
Agenda 2030, bestrijden van ongelijkheid 
en uitbannen van armoede.

Or. en

Amendement 611
Urmas Paet

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ten minste 20 % van de uit hoofde 
van deze verordening gefinancierde 
officiële ontwikkelingshulp in alle 
programma's, zowel geografische als 
thematische, moet jaarlijks en voor de 
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duur van de acties gereserveerd worden 
voor sociale inclusie en menselijke 
ontwikkeling, teneinde de verstrekking 
van sociale basisdiensten, zoals 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
voeding, onderwijs en sociale 
bescherming, te ondersteunen en te 
versterken, met name ten behoeve van de 
meest gemarginaliseerde personen en met 
een nadruk op vrouwen en kinderen.

Or. en

Amendement 612
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

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 95 % 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. Deze 
verordening draagt bij tot de collectieve 
doelstelling om 0,2 % van het bruto 
nationaal inkomen van de Unie te 
besteden ten behoeve van de minst 
ontwikkelde landen en 0,7 % van het 
bruto nationaal inkomen van de Unie te 
besteden als officiële ontwikkelingshulp 
gedurende de looptijd van de 
Agenda 2030.

Or. en

Amendement 613
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3
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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 614
Eduard Kukan

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 90 % 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 615
Jean-Luc Schaffhauser

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 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. 
Daarvan is ten minste 40 % bestemd voor 
de minst ontwikkelde landen, zoals 
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gedefinieerd door de Economische en 
Sociale Raad van de Verenigde Naties.

Or. fr

Amendement 616
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Ten minste 85 % van de uit hoofde 
van deze verordening via officiële 
ontwikkelingshulp gefinancierde 
programma's, zowel geografische als 
thematische, heeft jaarlijks en voor de 
duur van de acties gendergelijkheid en de 
rechten en de versterking van de positie 
van vrouwen en meisjes als 
hoofddoelstelling of belangrijkste 
doelstelling. Daarnaast heeft 20 % van de 
officiële ontwikkelingssamenwerking in 
het kader van deze verordening, in alle 
programma's, zowel geografische als 
thematische, gendergelijkheid en de 
rechten en versterking van de positie van 
vrouwen en meisjes als hoofddoelstelling.

Or. en

Amendement 617
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Ten minste 20 % van de uit hoofde 
van deze verordening gefinancierde 
officiële ontwikkelingshulp in alle 
programma's, zowel geografische als 
thematische, wordt jaarlijks en voor de 
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duur van de acties gereserveerd voor 
sociale inclusie en menselijke 
ontwikkeling, teneinde de verstrekking 
van sociale basisdiensten, zoals 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
voeding, onderwijs en sociale 
bescherming, te ondersteunen en te 
versterken, met name ten behoeve van de 
meest gemarginaliseerde personen, 
waaronder vrouwen en kinderen.

Or. en

Amendement 618
Mirja Vehkaperä

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Ten minste 85 % van de uit hoofde 
van deze verordening via officiële 
ontwikkelingshulp gefinancierde 
programma's, zowel geografische als 
thematische, heeft gendergelijkheid en de 
rechten en de versterking van de positie 
van vrouwen en meisjes als 
hoofddoelstelling of belangrijkste 
doelstelling. Daarnaast heeft 20 % van de 
officiële ontwikkelingssamenwerking in 
het kader van deze verordening, in alle 
geografische en thematische 
programma's, gendergelijkheid en de 
rechten en versterking van de positie van 
vrouwen en meisjes als hoofddoelstelling.

Or. en

Amendement 619
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Ten minste 10 % van de officiële 
ontwikkelingshulp die in het kader van 
deze verordening wordt gefinancierd, 
wordt bestemd voor de bevordering van 
kwaliteitsvol inclusief onderwijs. Bij de 
tussentijdse evaluatie die wordt voorzien 
in artikel 32, worden mogelijke financiële 
trajecten tot 2027 geanalyseerd om in 
2030 de 15 % te bereiken. De helft van dit 
bedrag moet worden uitgegeven aan 
basisonderwijs.

Or. en

Amendement 620
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Ten minste 20 % van de uit hoofde 
van deze verordening gefinancierde 
officiële ontwikkelingshulp in alle 
programma's, zowel geografische als 
thematische, wordt jaarlijks en voor de 
duur van de acties gereserveerd voor 
sociale inclusie en menselijke 
ontwikkeling, teneinde de verstrekking 
van sociale basisdiensten, zoals 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
voeding, onderwijs en sociale 
bescherming, te ondersteunen en te 
versterken, met name ten behoeve van de 
meest gemarginaliseerde personen, 
waaronder vrouwen en kinderen.

Or. en

Amendement 621
Mirja Vehkaperä



AM\1172161NL.docx 171/182 PE632.090v01-00

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Ten minste 20 % van de officiële 
ontwikkelingshulp in het kader van deze 
verordening, in alle programma's, moet 
worden besteed aan sociale integratie en 
menselijke ontwikkeling, met een nadruk 
op sociale basisdiensten, in het bijzonder 
gezondheid en onderwijs.

Or. en

Amendement 622
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun van de Unie in het kader 
van deze verordening wordt uitgevoerd
door middel van:

1. De steun van de Unie in het kader 
van deze verordening wordt 
geprogrammeerd door middel van:

Or. en

Amendement 623
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun van de Unie in het kader 
van deze verordening wordt uitgevoerd
door middel van:

1. De steun van de Unie in het kader 
van deze verordening wordt toegepast door 
middel van:

Or. en
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Amendement 624
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) geografische programma's; (a) (meerjarige) geografische 
programmeringskaders;

Or. en

Amendement 625
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) thematische programma's; (b) (meerjarige) thematische 
programmeringskaders;

Or. en

Amendement 626
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties die in het kader van deze 
programma's ten uitvoer worden gelegd, 
moeten zijn gekoppeld aan de 
verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen.

Or. en

Amendement 627
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Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De geografische programma's omvatten 
op één of meer landen gerichte 
samenwerking in de volgende gebieden:

Er worden vier (meerjarige) geografische 
programmeringskaders vastgesteld door 
middel van een gedelegeerde handeling en 
deze omvatten op één of meer landen 
gerichte samenwerking in de volgende 
gebieden:

Or. en

Amendement 628
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) Azië en de Stille Oceaan; (c) Azië;

Or. fr

Amendement 629
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Stille Oceaan;

Or. fr

Motivering

Het specifieke karakter van de Stille Oceaan moet worden gehandhaafd om te voorzien in 
specifieke financiering voor deze regio, die deel uitmaakt van de ACS-groep en de post-
Cotonou-onderhandelingen.
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Amendement 630
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) Amerika en het Caribisch Gebied; (d) Amerika;

Or. fr

Amendement 631
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het Caribisch gebied.

Or. fr

Motivering

Het specifieke karakter van het Caribisch gebied moet worden gehandhaafd om te voorzien in 
specifieke financiering voor deze regio, die deel uitmaakt van de ACS-groep en de post-
Cotonou-onderhandelingen.

Amendement 632
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geografische programma's kunnen 
betrekking hebben op alle derde landen, 
behalve kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaten zoals gedefinieerd in 
Verordening (EU) …/…80 (IPA) en landen 

Geografische programma's kunnen 
betrekking hebben op alle derde landen, 
behalve kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaten zoals gedefinieerd in 
Verordening (EU) …/…80 (IPA) en landen 
en gebieden overzee zoals gedefinieerd in 
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en gebieden overzee zoals gedefinieerd in 
Besluit (EU) .../... van de Raad.

Besluit (EU) .../... van de Raad. Er moeten 
geografische programma's met een 
continentaal of transregionaal 
toepassingsgebied worden vastgesteld.

_________________ _________________

80 Verordening [...] van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het 
instrument voor pretoetredingssteun 
(PB L ...).

80 Verordening [...] van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het 
instrument voor pretoetredingssteun 
(PB L ...).

Or. en

Amendement 633
Louis-Joseph Manscour, Vincent Peillon

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In naar behoren gemotiveerde gevallen en 
met inachtneming van wederkerigheid en 
evenredigheid kunnen geografische 
programma's de partnerlanden en -regio's 
echter helpen hun samenwerking te 
versterken met naburige ultraperifere 
gebieden, zoals bedoeld in 
artikel 349 VWEU, en met de landen en 
gebieden overzee die onder het LGO-
besluit van de Raad vallen.

Or. fr

Amendement 634
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De thematische programma's omvatten
maatregelen die verband houden met het 
nastreven van de 

Het thematische programmeringskader 
wordt vastgesteld door middel van een 
gedelegeerde handeling en omvat
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duurzameontwikkelingsdoelstellingen op 
mondiaal niveau, op de volgende gebieden:

maatregelen die verband houden met het 
nastreven van de doelstellingen en 
beginselen van het externe optreden van
de EU, zoals neergelegd in artikel 3, lid 5, 
en in de artikelen 8 en 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, met 
inbegrip van eerbiediging van de 
fundamentele rechten en beginselen, de 
bescherming en bevordering van 
mensenrechten, democratie en de 
rechtsstaat, evenals de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen op 
mondiaal niveau. Acties worden onder 
meer onder de volgende kopjes ingedeeld:

Or. en

Amendement 635
Jean-Luc Schaffhauser

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) mensenrechten en democratie; Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze vage formulering is ondanks de goede bedoelingen een voorwendsel voor elke vorm van 
inmenging.

Amendement 636
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) mensenrechten en democratie; (a) mensenrechten, democratie, de
rechtsstaat en fundamentele vrijheden;
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Or. en

Amendement 637
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) gendergelijkheid en versterking 
van de positie van vrouwen en meisjes;

Or. en

Amendement 638
Jean-Luc Schaffhauser

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) maatschappelijk middenveld; Schrappen

Or. fr

Motivering

Het concept van het maatschappelijk middenveld wordt gebruikt om staten te omzeilen en om 
buitenlandse inmenging in het binnenlands beleid van landen te bewerkstelligen.

Amendement 639
Renaud Muselier

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) maatschappelijk middenveld; (b) maatschappelijk middenveld en 
lokale en regionale overheden;

Or. fr
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Amendement 640
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) stabiliteit en vrede; (c) vredesopbouw, conflictpreventie en
stabiliteit;

Or. en

Amendement 641
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) stabiliteit en vrede; (c) stabiliteit, vrede en internationale 
rechtvaardigheid;

Or. en

Amendement 642
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Thematische programma's kunnen 
betrekking hebben op alle derde landen, 
alsmede de landen en gebieden overzee 
zoals gedefinieerd in Besluit (EU) .../... 
van de Raad.

Thematische programma's kunnen 
betrekking hebben op alle derde landen. De 
landen en gebieden overzee hebben 
volledige toegang tot de thematische 
programma's overeenkomstig Besluit .../... 
(EU) van de Raad. Hun daadwerkelijke 
deelname moet worden gewaarborgd, 
rekening houdend met hun specifieke 
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kenmerken en de specifieke uitdagingen 
waarmee zij worden geconfronteerd.

Or. fr

Amendement 643
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) bij te dragen tot stabiliteit en 
conflictpreventie in noodsituaties, bij 
dreigende crisis, tijdens een crisis en na 
een crisis;

(a) bij te dragen tot vrede, stabiliteit en 
conflictpreventie in noodsituaties, bij 
dreigende crisis, tijdens een crisis en na 
een crisis;

Or. en

Amendement 644
Renaud Muselier

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) bij te dragen tot de versterking van 
de weerbaarheid van staten, 
samenlevingen, gemeenschappen en 
individuele personen en tot de koppeling 
van humanitaire hulp en 
ontwikkelingsmaatregelen;

(b) bij te dragen tot de versterking van 
de weerbaarheid van staten, regio's, 
gemeenten, steden en dorpen,
samenlevingen, gemeenschappen en 
individuele personen en tot de koppeling 
van humanitaire hulp en 
ontwikkelingsmaatregelen;

Or. fr

Amendement 645
Urmas Paet

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) bij te dragen tot de versterking van 
de weerbaarheid van staten, 
samenlevingen, gemeenschappen en 
individuele personen en tot de koppeling 
van humanitaire hulp en 
ontwikkelingsmaatregelen;

(b) bij te dragen tot de versterking van 
de weerbaarheid van staten, 
samenlevingen, gemeenschappen, 
kinderen en individuele personen en tot de 
koppeling van humanitaire hulp en 
ontwikkelingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 646
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) bij te dragen tot de versterking van 
de weerbaarheid van staten, 
samenlevingen, gemeenschappen en 
individuele personen en tot de koppeling 
van humanitaire hulp en 
ontwikkelingsmaatregelen;

(b) bij te dragen tot de versterking van 
de weerbaarheid van staten, 
samenlevingen, gemeenschappen, 
kinderen en individuele personen en tot de 
koppeling van humanitaire hulp en 
ontwikkelingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 647
Jean-Luc Schaffhauser

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q) de behoeften en prioriteiten op het 
gebied van het buitenlands beleid aan te 
pakken.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 648
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q) de behoeften en prioriteiten op het 
gebied van het buitenlands beleid aan te 
pakken.

Schrappen

Or. en

Amendement 649
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q) de behoeften en prioriteiten op het 
gebied van het buitenlands beleid aan te 
pakken.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het mechanisme om snel in te spelen op probleemsituaties moet duidelijk worden gekoppeld 
aan buitengewone en uitzonderlijke situaties en verband houden met nood- en 
conflictsituaties. De tekst onder c) verbreedt het toepassingsgebied van dit mechanisme naar 
bijna elke situatie waarin sprake is van een EU-belang. Het mechanisme zou dan in bijna elke 
situatie van toepassing zijn.

Amendement 650
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De acties voor snelle respons kunnen 
betrekking hebben op alle derde landen, 
alsmede de landen en gebieden overzee 

De acties voor snelle respons kunnen 
betrekking hebben op alle derde landen. De 
landen en gebieden overzee hebben 
volledige toegang tot acties voor snelle 
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zoals gedefinieerd in Besluit (EU) .../... 
van de Raad.

respons overeenkomstig Besluit .../... (EU) 
van de Raad.

Or. fr
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