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BEKNOPTE MOTIVERING

De ontwikkeling van het volgende meerjarig financieel kader (MFK 2021-2017) biedt de 
Europese Unie en haar lidstaten een kans om haar bredere visie op samenwerking en een 
Europees Nabuurschap op basis van Europese waarden in de praktijk te brengen, waarbij 
bijvoorbeeld te denken valt aan de bescherming van de mensenrechten, de naleving van 
milieunormen, de bevordering van gendergelijkheid en de versterking van de positie van 
vrouwen en meisjes en de uitbanning van armoede en alle vormen van discriminatie. In dit 
licht stelt de rapporteur voor advies voor om het voorstel van de Commissie op een aantal 
punten te wijzigen. 
In het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 
(NDICI) wordt vermeld dat dit instrument als algemeen doel heeft "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" (artikel 3 
VEU). Niettemin lijkt het voorstel er veeleer gericht te zijn op de bevordering van de 
binnenlandse kortetermijnbelangen van de EU, met name op het gebied van migratie en 
veiligheid, hetgeen ten koste gaat van de internationale samenwerking en ontwikkeling. Om 
deze cruciale punten aan te pakken, heeft de rapporteur, samen met deskundigen, 
belanghebbenden en ngo's, een advies opgesteld op grond van een feministische benadering 
van ontwikkeling, teneinde de internationale samenwerkingsdoelstellingen te waarborgen en 
duurzame ontwikkeling op de lange termijn te realiseren.
De rapporteur stelt voor de verwijzing naar bestaande samenwerkingsinstrumenten en de 
beleidssamenhang te versterken; Deze verordening moet, overeenkomstig de fundamentele 
beginselen die ook in de Europese Verdragen zijn neergelegd, bijdragen aan de 
verwezenlijking van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in het kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid en, via alle doelstellingen ervan, zorgen voor beleidscoherentie op het 
gebied van duurzame ontwikkeling. Bij de tenuitvoerlegging van de NDICI moet worden 
uitgegaan van het EU-beleidskader voor ontwikkelingssamenwerking, zoals neergelegd in het 
Verdrag van Lissabon, de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de 
klimaatovereenkomst van Parijs. De uitvoering van SDG's kan niet worden verwezenlijkt 
door per sector doelstellingen en benaderingen vast te stellen: SDG 5 inzake gendergelijkheid 
heeft een horizontaal karakter, hetgeen inhoudt dat op alle andere beleidsgebieden gestreefd 
moet worden naar gendergelijkheid en versterking van de positie van vrouwen en meisjes. De 
Unie moet partnerschappen met alle ontwikkelingsactoren, en met name met 
maatschappelijke organisaties, die gericht zijn op de bevordering van de interculturele dialoog 
versterken. Het optreden van de Unie moet alle aspecten van de fundamentele waarden van de 
Unie ondersteunen, en moet onder meer bijdragen aan de uitbanning van armoede, de 
bestrijding van alle vormen van ongelijkheid, in het bijzonder genderongelijkheid. De nieuwe 
NDICI moet acties ondersteunen en versterken die erop gericht zijn vrede te handhaven, 
conflicten te voorkomen, de dieperliggende oorzaken van gedwongen ontheemding te 
bestrijden en bevolkingen en landen en regio's bij te staan die te kampen hebben met een 
grotere migratiedruk en door de natuur of door de mens veroorzaakte rampen. Daarnaast moet 
zij een eerlijk en gendergelijk handelsbeleid ondersteunen dat niet is strijd is met de 
mensenrechten, en economische diplomatie en economische samenwerking bevorderen. 
Het nieuwe instrument moet de rol van vrouwen als vredestichters en als cruciale schakel in 
duurzame ontwikkeling, beschermen en versterken. Uit de feministische aanpak is gebleken 
dat vrouwen hun politieke identiteit historisch gezien nooit hebben laten afhangen van 
nationalistische ideeën, maar veel meer van de banden die zij hebben met andere vrouwen met 
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andere achtergronden, op basis waarvan zij een interculturele dialoog op gang hebben 
gebracht.
De rapporteur is van mening dat de doelstellingen van de verordening bereikt kunnen worden 
door samenwerkingsinstrumenten naar behoren te financieren teneinde behoorlijke voeding te 
waarborgen, alsmede goed onderwijs, goede en duurzame banen, met name voor de meest 
kwetsbare groepen zoals vrouwen, kinderen en LGBTIQ's, gezondheidszorg, met inbegrip 
van toegang tot veilige abortus, en andere sociale basisvoorwaarden voor het burgerschap.
De EU moet verder gaan dan internationale afspraken en doelstellingen op het gebied van 
gendergelijkheid en een feministische benadering hanteren, waarbij het gaat om 
rechtvaardigheid voor iedereen en niet alleen om rechtvaardigheid voor vrouwen en meisjes. 
Het ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid heeft tot doel de bestaanszekerheid van iedereen 
te ondersteunen, het milieu en ecosystemen in stand te houden en het sociaal en menselijk 
potentieel te ondersteunen. Het EU-samenwerkingsbeleid moet rekening houden met gender 
en ook zorgverlening of reproductieve arbeid omvatten. Dergelijke economieën kunnen niet 
worden geleid door de enge beginselen van groei, mededinging en efficiëntie. Het is 
belangrijk dat het EU-kader inzake ontwikkeling en samenwerking onder de loep genomen, 
gemoderniseerd en heroverwogen wordt vanuit een feministischer gezichtspunt.

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de Commissie 
buitenlandse zaken en de Commissie ontwikkelingssamenwerking, als bevoegde commissies, 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

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, met name 
genderongelijkheid, en het wereldwijd 
hooghouden 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.

Amendement 2

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 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 de 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.

Amendement 3

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 

(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 
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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.

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. Tevens moet rekening 
worden gehouden met de impact van alle 
beleidsmaatregelen op de dynamiek van 
conflicten en moet een gendergevoelige 
benadering van conflictanalyses worden 
bevorderd in alle handelingen en 
programma's die vallen onder de 
verordening, met als doel om negatieve 
effecten op vrouwen, meisjes en 
LGBTIQ's 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).

Amendement 4

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 

(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 
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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.

uitdagingen en trends op het gebied van 
duurzame ontwikkeling. De EU heeft de 
vaststelling van deze internationale 
verbintenissen gesteund. Daarom moet 
deze verordening ernaar streven om een 
bijdrage te leveren aan de nakoming 
ervan. De Agenda 2030, waarvan de 
duurzameontwikkelingsdoelen de kern 
vormen, is een transformerend politiek 
kader voor wereldwijde armoedebestrijding 
en duurzame ontwikkeling, en bevordering 
van vreedzame, rechtvaardige en 
inclusieve samenlevingen voor iedereen, 
ook voor alle mogelijke 
genderidentiteiten. 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. Duurzame-
ontwikkelingsdoelstelling 5 inzake 
gendergelijkheid heeft een horizontaal 
karakter, hetgeen inhoudt dat er binnen al 
deze dimensies gestreefd moet worden 
naar gendergelijkheid en versterking van 
de positie van vrouwen en meisjes. De 
Agenda 2030 streeft ernaar dat niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten en 
Doelstelling 5 van de Agenda is specifiek 
gericht op het beëindigen van elke vorm 
van discriminatie van vrouwen en meisjes 
en beoogt afdwingbare wetgeving aan te 
nemen en te versterken die 
gendergelijkheid bevordert. 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 
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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).

Amendement 5

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 

(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 waarden van de Unie 
ondersteunen, en derhalve bijdragen aan 
de uitbanning van armoede, de bestrijding 
van alle vormen van ongelijkheid, in het 
bijzonder genderongelijkheid, handhaving 
van de vrede, voorkoming van conflicten, 
door verschillende deskundigen en 
belanghebbenden te betrekken bij 
onderhandelingen over vredesopbouw, 
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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.

met inbegrip van vrouwen en het 
maatschappelijk middenveld, versterking 
van de internationale veiligheid, bestrijding 
van de dieperliggende oorzaken van 
migratie en ontheemding en het bijstaan 
van bevolkingen, landen en regio's die te 
maken hebben met een sterke 
migratiedruk en te kampen hebben met 
door de natuur of door de mens 
veroorzaakte rampen, ondersteuning van
een handelsbeleid, economische diplomatie 
en economische samenwerking waarbij de 
eerbiediging van de mensenrechten en 
gendergelijkheid centraal staan, de 
bevordering van digitale oplossingen en 
technologieën, de bevordering van de 
internationale dimensie van het beleid van 
de Unie en de bevordering van 
rechtvaardige en inclusieve 
samenlevingen. 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. "De nieuwe Europese consensus 
inzake ontwikkeling:

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

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De Unie moet de essentiële rol van 
vrouwen als vredestichters erkennen. Bij 
de tenuitvoerlegging van deze verordening 
moet ook rekening worden gehouden met 
resolutie 1325 van de VN-veiligheidsraad 
over vrouwen, vrede en veiligheid, die als 
belangrijkste doelstelling heeft om 
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vrouwen te beschermen en hun deelname 
aan politieke en 
besluitvormingsprocessen, waar zij nog 
altijd ondervertegenwoordigd zijn, 
aanmerkelijk te versterken. De feitelijke 
deelname van vrouwen aan 
besluitvormingsprocessen op alle niveaus 
is essentieel met het oog op de 
ontwikkeling van een gendergevoelige 
benadering tot de aanpak van 
onderliggende ongelijkheden.

Amendement 7

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 
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 
een op mensenrechten gebaseerd 
duurzaam herstel te bevorderen. Deze 
verordening moet derhalve bijdragen tot de 
versterking van de weerbaarheid en de 
koppeling van humanitaire hulp en 
ontwikkelingshulp, via op de geografische 
omstandigheden toegespitste en 
gendersensitieve programma's en via 
acties voor snelle respons.

__________________ __________________

61 Kader van Sendai voor 
rampenrisicovermindering, goedgekeurd 

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

op 18 maart 2015 en aangenomen door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties op 3 juni 2015 (A/RES/69/283).

Amendement 8

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, met 
speciale aandacht voor sociale 
basisvoorzieningen, in het bijzonder 
gezondheidszorg en onderwijs.

Amendement 9

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 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) 
gefinancierde programma's 
gendergelijkheid als belangrijke 
doelstelling hebben, terwijl bovendien een 
thematisch programma inzake gender 
moet worden vastgesteld. Deze 
toezeggingen komen terug in specifieke 
doelstellingen onder alle pijlers van het 
instrument, rekening houdend met 
gendergelijkheid en de versterking van de 
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positie van vrouwen en meisjes als 
transversale uitdaging. Kinderen en 
jongeren, met name meisjes en jonge 
vrouwen, 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 vrouwen en meisjes 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.

Amendement 10

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, 
landenspecifieke, genderspecifieke en 
meetbare indicatoren die zijn afgestemd op 
de kenmerken en doelstellingen van het 
instrument, bij voorkeur op basis van het 
resultatenkader van het partnerland.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 

(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 
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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).

strategische prioriteiten te focussen, zowel 
geografisch (het Europese nabuurschap en 
Afrika, de minst ontwikkelde landen en 
andere landen die kwetsbaar zijn en die 
steun het meest nodig hebben) als 
thematisch (de verwezenlijking van de 
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen, de 
veiligheid van mensen, onder meer in het 
kader van migratie, de bestrijding van 
klimaatverandering en het leveren van een 
bijdrage aan de verwezenlijking van de 
mensenrechten, waaronder 
gendergelijkheid in alle EU-
partnerlanden).

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Deze verordening heeft tot 
doel iets te doen aan de verslechtering van 
de situatie op het gebied van 
vrouwenrechten en gendergelijkheid in de 
wereld. Ze moet ervoor gaan zorgen dat 
organisaties die zich inzetten voor 
seksuele en reproductieve rechten 
(toegang tot hoogwaardige en 
toegankelijke informatie, onderwijs en 
diensten) en die strijden tegen 
gendergerelateerd geweld, onder meer 
tegen schadelijke traditionele praktijken, 
zoals vrouwelijke genitale verminking, 
eerwraak, verkrachting, seksueel geweld, 
huiselijk geweld, kinderhuwelijken en 
door de staat gedoogde 
genderdiscriminatie, over voldoende 
operationele capaciteit beschikken.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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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; beveiliging en veiligheid,
migratie en mobiliteit, met inbegrip van het 
aanpakken van de dieperliggende oorzaken 
van migratie en ontheemding en het 
aanpakken van de onevenredige gevolgen 
hiervan voor vrouwen en meisjes. 
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. Deze 
verordening moet de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling in de landen 
buiten de Unie ondersteunen en zorgen 
voor beleidscoherentie inzake duurzame 
ontwikkeling binnen alle doelstellingen.

__________________ __________________

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.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
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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 
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 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, beveiligings- 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.

__________________ __________________

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 65 COM(2018) 461 final, voorstel voor een 
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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).

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.

Amendement 15

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 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, 
waarbij een gendersensitieve benadering 
moet worden gehanteerd.

Amendement 16

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, de rechten van vrouwen 
en meisjes 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 voor het maatschappelijk middenveld 
een specifieke en aanvullende rol spelen 
vanwege het mondiale karakter van de 
democratie en de mensenrechten en het 
feit dat zij niet afhankelijk zijn van de 
toestemming van regeringen of 
overheidsorganen van de betrokken derde 
landen.

Amendement 17

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. De activiteiten van dergelijke 
organisaties moeten, als het gaat om 
genderkwesties, in overeenstemming zijn 
met de beginselen die zijn neergelegd in 
het Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen 
en, waar relevant, met het Verdrag van de 



PE628.565v04-00 18/75 AD\1170344NL.docx

NL

Raad van Europa inzake het voorkomen 
en bestrijden van geweld tegen vrouwen 
en huiselijk geweld (Verdrag van 
Istanbul).

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Deze verordening zal het 
mogelijk maken om, in overeenstemming 
met de consensus inzake ontwikkeling, 
partnerschappen met maatschappelijke 
organisaties die zijn ingeschakeld om 
duurzame ontwikkeling te versterken, 
door meer manoeuvreerruimte te bieden 
en een klimaat te scheppen dat hen in 
staat stelt om hun veelzijdige taken uit te 
voeren, zoals het verdedigen van de 
mensenrechten, waaronder de rechten 
van vrouwen en meisjes, en de 
democratie, de rechtsstaat, sociale 
rechtvaardigheid, het verdedigen van 
rechthebbenden, het op onafhankelijke 
wijze controleren van autoriteiten en hen 
ter verantwoording roepen en het 
uitvoeren en stimuleren van verandering, 
onder meer via onderwijs inzake 
ontwikkeling en 
bewustmakingsactiviteiten. Deze 
verordening vergroot de ruimte voor het 
onafhankelijk maatschappelijk 
middenveld, versterkt de steun aan 
maatschappelijke organisaties om hun 
capaciteiten op te bouwen en hun 
betrokkenheid bij en invloed op het 
ontwikkelingsproces te versterken, en 
draagt bij tot de politieke, sociale, 
ecologische en economische vooruitgang.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 30
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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, en daarbij 
een aanvulling vormen op het 
migratiebeleid van de Europese Unie, met 
inbegrip van de prioriteiten die zijn 
vastgesteld in het kader van het Fonds 
voor asiel, migratie en integratie (AMIF). 
Om daartoe bij te dragen, en onverminderd 
onvoorziene omstandigheden, zal 10 % van 
de financiële middelen worden besteed aan 
de dieperliggende oorzaken van migratie 
en ontheemding en aan acties om te 
voorzien in de behoeften van ontheemden 
en gastgemeenschappen, waarbij een 
gendergevoelige aanpak wordt 
gehanteerd. Daarnaast worden middelen 
besteed aan migratiebeheer en -bestuur, 
met inbegrip van de bescherming van de 
rechten van migranten en vluchtelingen 
overeenkomstig de doelstellingen van deze 
verordening, door de bevordering van 
veilige en reguliere migratie, die een 
bijdrage leveren aan het vergroten van de 
voordelen van migratie.

Amendement 20

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 

(32) De financieringsvormen en 
uitvoeringswijzen voor deze verordening 
moeten worden gekozen op basis van de 
behoeften en voorkeuren van de partner, 
de specifieke context en genderkwesties, 
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 
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een vast percentage en eenheidskosten 
worden overwogen, alsmede niet aan 
kosten gekoppelde financiering als bedoeld 
in artikel 125, lid 1, van het Financieel 
Reglement.

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.

Amendement 21

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, de bevordering 
van vreedzame, rechtvaardige en 
inclusieve samenlevingen, duurzame en 
inclusieve ontwikkeling, waardig werk en
economische kansen, met name voor de 
meest kwetsbare personen, zoals vrouwen, 
meisjes en LGBTI's, slachtoffers van 
conflicten en mensen met een handicap, 
door middel van het ondersteunen van 
sociaal-economische sectoren en micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
coöperatieven, vooral als zij in handen 
zijn van vrouwen, en door middel van het 
aanpakken van klimaatverandering, 
achteruitgang van het milieu en de
specifieke sociaal-economische 
onderliggende oorzaken van migratie en 
ontheemding, waardoor vrouwen en 
meisjes onevenredig worden getroffen, in 
overeenstemming met de desbetreffende 
indicatieve programmeringsdocumenten. 
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar 
landen die in een situatie van 
kwetsbaarheid of conflict verkeren, de 
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minst ontwikkelde landen en arme landen 
met een zware schuldenlast. 

Amendement 22

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, met bijzondere aandacht voor 
plaatselijke duurzame ontwikkeling die 
een bijdrage kan leveren aan het 
zelfbeschikkingsrecht en de versterking 
van de positie van vrouwen. 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.

Amendement 23

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 

(36) Een garantie voor extern optreden 
moet worden opgezet op basis van de 
bestaande EFDO-garantie en het 
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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.

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 behoorlijke banen opleveren, met 
speciale nadruk op banen voor kwetsbare 
groepen, met inbegrip van vrouwen, 
LGBTI's en personen met een handicap. 
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 en de meeste 
waarborgen bieden als het gaat om 
duurzaamheid en gendersensitieve 
ontwikkelingseffecten voor de lange 
termijn. De door de garantie voor extern 
optreden gesteunde acties moeten gepaard 
gaan met een grondige ex-ante en ex-
postbeoordeling van de ecologische, 
financiële en sociale aspecten, met 
inbegrip van de unieke effecten op 
vrouwen en de effecten op getroffen en 
geïsoleerde gemeenschappen, alsmede de 
vaststelling van doeltreffende methoden 
voor de aanpak ervan 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.

__________________ __________________
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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).

Amendement 24

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 beveiliging en 
stabiliteit, klimaatverandering en milieu, 
oceanen, en de migratiecrisis en de 
dieperliggende oorzaken daarvan, die 
vrouwen en meisjes onevenredig treffen 
en kwetsbare groepen, waaronder 
LGBTI's, blootstellen aan grotere 
gevaren. 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.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Overeenkomstig de punten 22 en 23 
van het Interinstitutioneel Akkoord over 
beter wetgeven van 13 april 201678 moet 
dit programma worden geëvalueerd aan de 
hand van informatie die wordt verzameld 
op basis van specifieke voorschriften 
inzake toezicht, waarbij echter 
overregulering en administratieve lasten, in 
het bijzonder voor de lidstaten, moeten 
worden vermeden. Waar passend kunnen
in die voorschriften ook meetbare 
indicatoren worden opgenomen op basis 
waarvan de effecten van het programma op 
het terrein worden geëvalueerd. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen, ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen.

(47) Overeenkomstig de punten 22 en 23 
van het Interinstitutioneel Akkoord over 
beter wetgeven van 13 april 201678 moet 
dit programma worden geëvalueerd aan de 
hand van informatie die wordt verzameld 
op basis van specifieke voorschriften 
inzake toezicht, waarbij echter 
overregulering en administratieve lasten, in 
het bijzonder voor de lidstaten, moeten 
worden vermeden. Waar passend dienen in 
die voorschriften ook meetbare indicatoren 
te worden opgenomen, zoals naar geslacht 
uitgesplitste gegevens, op basis waarvan de 
effecten van het programma op het terrein 
worden geëvalueerd. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen, ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen.

__________________ __________________

78 Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
van 13 april 2016 over beter wetgeven, PB 
L 123 van 12.5.2016, blz. 1-14. PB L 123 
van 12.5.2016, blz. 1-14.

78 Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
van 13 april 2016 over beter wetgeven, PB 
L 123 van 12.5.2016, blz. 1-14. PB L 123 
van 12.5.2016, blz. 1-14.
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Amendement 26

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, met 
inachtneming van het beleidskader van de 
EU inzake ontwikkelingssamenwerking, 
zoals bedoeld in artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, de Europese consensus 
inzake ontwikkeling, de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling, het EU-
genderactieplan II en de Overeenkomst 
van Parijs inzake klimaatverandering.

Amendement 27

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 alle vormen 
van ongelijkheid, waaronder 
genderongelijkheid;



PE628.565v04-00 26/75 AD\1170344NL.docx

NL

Amendement 28

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, mensenrechten en 
gendergelijkheid, ondersteunen van het 
maatschappelijk middenveld, met inbegrip 
van vrouwenorganisaties, opbouwen van 
vrede, voorkomen van conflicten en 
bevorderen van rechtvaardige en 
inclusieve samenlevingen, bevorderen van 
stabiliteit en vrede en aanpakken van 
andere wereldwijde uitdagingen, 
waaronder migratie, mobiliteit en 
klimaatverandering;

Amendement 29

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. Deze verordening levert, binnen 
het tijdskader van de Agenda 2030, een 
bijdrage aan de gemeenschappelijke 
doelstellingen van de Unie, waarbij 
rekening wordt gehouden met het 
horizontale karakter van doelstelling 5.
Ten minste 92 % van de financiering in het 
kader van deze verordening voldoet aan de 
criteria voor officiële ontwikkelingshulp 
zoals momenteel bepaald door de 
Commissie voor ontwikkelingsbijstand van 
de OESO.

Amendement 30

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

3 bis. In overeenstemming met de 
Europese ontwikkelingsconsensus moet 
ten minste 20 % van de uit hoofde van 
deze verordening gefinancierde officiële 
ontwikkelingshulp in alle programma's, 
zowel geografische als thematische, 
jaarlijks en voor de duur van de acties 
gereserveerd worden voor sociale inclusie 
en menselijke ontwikkeling, teneinde de 
verstrekking van sociale basisdiensten, 
zoals gezondheidzorg, 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.

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Conform de bestaande 
toezeggingen in het EU-
genderactieplan II moet ten minste 85 % 
van de uit hoofde van deze verordening 
gefinancierde officiële ontwikkelingshulp 
in alle programma’s, zowel geografische 
en 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.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Gendergelijkheid en versterking 
van de positie van vrouwen en meisjes

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 7 000 miljoen EUR voor 
thematische programma's:

b) 9 700 miljoen EUR voor 
thematische programma's:

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gendergelijkheid en versterking 
van de positie van vrouwen en meisjes: 
1 700 miljoen EUR;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– stabiliteit en vrede: 1 000 miljoen – vredesopbouw, conflictpreventie en 
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EUR; stabiliteit: 1 000 miljoen EUR;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 genoemde bedragen 
worden overeenkomstig artikel 15 
aangevuld met de buffer voor nieuwe 
uitdagingen en prioriteiten van 10 200
miljoen EUR.

3. De in lid 2 genoemde bedragen 
worden overeenkomstig artikel 15 
aangevuld met het bedrag voor nieuwe 
uitdagingen en behoeften van 7 500
miljoen EUR.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De associatieovereenkomsten, 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten, 
multilaterale overeenkomsten en andere 
overeenkomsten die een juridisch bindende 
relatie met de partnerlanden vaststellen, 
alsmede conclusies van de Europese Raad, 
conclusies van de Raad en verklaringen 
van topontmoetingen of conclusies van 
bijeenkomsten op hoog niveau met 
partnerlanden, de desbetreffende resoluties 
van het Europees Parlement, mededelingen 
van de Commissie of de gezamenlijke 
mededelingen van de Commissie en de 
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, 
vormen het algemene beleidskader voor de 
uitvoering van deze verordening.

De associatieovereenkomsten, 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten, 
multilaterale overeenkomsten en andere 
overeenkomsten die een juridisch bindende 
relatie met de partnerlanden vaststellen, 
alsmede conclusies van de Europese Raad, 
conclusies van de Raad en verklaringen 
van topontmoetingen of conclusies van 
bijeenkomsten op hoog niveau met 
partnerlanden, de desbetreffende resoluties 
van het Europees Parlement, mededelingen 
van de Commissie of de gezamenlijke 
mededelingen van de Commissie en de 
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, 
vormen het algemene beleidskader voor de 
uitvoering van deze verordening. Dit 
omvat daarnaast, onder andere, de 
integrale EU-strategie, de geïntegreerde 
benadering van de EU tot externe 
conflicten en crises, de Europese 
ontwikkelingsconsensus, het EU-
genderactieplan, de uitvoering door de 
Europese Unie van de resoluties 1325 en 
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1820 van de VN-veiligheidsraad over 
vrouwen, vrede en veiligheid.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een op rechten gebaseerde aanpak 
die alle mensenrechten - zowel 
burgerrechten als politieke of economische, 
sociale en culturele rechten - omvat, wordt 
toegepast om de beginselen van de 
mensenrechten te integreren in de 
uitvoering, de rechthebbenden bij het doen 
gelden van hun rechten te ondersteunen, 
waarbij met name aandacht wordt besteed 
aan armere en meer kwetsbare groepen, en 
de partnerlanden bij te staan bij het 
nakomen van hun internationale 
verplichtingen op het gebied van de 
mensenrechten. Deze verordening 
bevordert gendergelijkheid en de 
versterking van de positie van vrouwen.

2. Een op rechten gebaseerde aanpak 
die alle mensenrechten - zowel 
burgerrechten als politieke of economische, 
sociale en culturele rechten - omvat, wordt 
toegepast om de beginselen van de 
mensenrechten, met inbegrip van 
vrouwenrechten en gendergelijkheid, te 
integreren in de uitvoering, de 
rechthebbenden bij het doen gelden van 
hun rechten te ondersteunen, waarbij met 
name aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde groepen waaronder 
kinderen en jongeren, ouderen, mensen 
met een handicap, minderheden en 
inheemse volkeren en LGBTI's, en de 
partnerlanden bij te staan bij het nakomen 
van hun internationale verplichtingen op 
het gebied van de mensenrechten.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening heeft ten doel 
gendergelijkheid te bevorderen en de 
positie van vrouwen te versterken door, 
met name, toewijzing van financiële 
middelen voor verbetering van 
gendergelijkheid in derde landen en door 
in zijn algemeenheid te waarborgen dat er 
een gendermarker wordt ingevoerd voor 
het ontwerp, de tenuitvoerlegging en 
evaluatie van alle projecten. 
Vrouwenrechten, de bevordering van 
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gendergelijkheid en 
klimaatrechtvaardigheid worden tot 
horizontale thema's gemaakt door middel 
van nationale en regionale strategische 
programma's.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Deze verordening bevordert de 
volledige en daadwerkelijke uitvoering 
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 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.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Deze verordening bevordert 
de versterking van de positie van kinderen 
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en jongeren, met name meisjes en jonge 
vrouwen, en een bijdrage te leveren aan 
de verwezenlijking van hun potentieel als 
belangrijke aanjagers van verandering.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie bevordert een multilaterale, op 
regels gebaseerde benadering van mondiale 
collectieve goederen en uitdagingen en 
werkt hiertoe samen met de lidstaten, 
partnerlanden, internationale organisaties 
en andere donoren.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts wordt in de betrekkingen met de
partnerlanden rekening gehouden met hun 
resultaten bij de uitvoering van hun 
verbintenissen, internationale 
overeenkomsten en contractuele 
betrekkingen met de Unie.

Voorts wordt in de betrekkingen met de 
partnerlanden rekening gehouden met hun 
resultaten bij de uitvoering van hun 
verbintenissen, internationale 
overeenkomsten – in het bijzonder de 
Overeenkomst van Parijs – en contractuele 
betrekkingen met de Unie.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De samenwerking tussen de Unie en de 
lidstaten, enerzijds, en de partnerlanden, 
anderzijds, wordt gebaseerd op en 

De samenwerking tussen de Unie en de 
lidstaten, enerzijds, en de partnerlanden, 
anderzijds, wordt gebaseerd op en 
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bevordert de beginselen van 
doeltreffendheid van ontwikkeling, waar 
van toepassing, zoals eigen 
verantwoordelijkheid van partnerlanden 
voor de ontwikkelingsprioriteiten, 
resultaatgerichtheid, inclusieve 
partnerschappen, transparantie en 
wederzijdse verantwoordingsplicht. De 
Unie bevordert doeltreffende en efficiënte 
mobilisering en benutting van middelen.

bevordert de beginselen van 
doeltreffendheid van ontwikkeling, zoals 
eigen verantwoordelijkheid van 
partnerlanden voor de 
ontwikkelingsprioriteiten, 
resultaatgerichtheid, inclusieve 
partnerschappen, transparantie en 
wederzijdse verantwoordingsplicht en 
gendergelijkheid. De Unie bevordert 
doeltreffende en efficiënte mobilisering en 
benutting van middelen.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met het beginsel van 
inclusief partnerschap zorgt de Commissie 
er in voorkomend geval voor dat de 
relevante belanghebbenden van de 
partnerlanden, met inbegrip van 
maatschappelijke organisaties en lokale 
overheden, terdege worden geraadpleegd 
en op tijd toegang hebben tot relevante 
informatie, zodat zij een zinvolle rol 
kunnen spelen bij de opzet, uitvoering en 
daarmee verband houdende monitoring van 
programma's.

In overeenstemming met het beginsel van 
inclusief partnerschap zorgt de Commissie 
ervoor dat de relevante belanghebbenden 
van de partnerlanden, met inbegrip van 
maatschappelijke organisaties, 
vrouwenorganisaties en lokale overheden, 
terdege worden geraadpleegd en op tijd 
toegang hebben tot relevante informatie en 
in staat worden gesteld om een zinvolle rol 
te spelen bij de opzet, uitvoering en 
daarmee verband houdende monitoring van 
programma's.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In programma's en acties in het 
kader van deze verordening worden 
klimaatverandering, milieubescherming en 
gendergelijkheid als horizontale thema's 
geïntegreerd en wordt rekening gehouden 
met de onderlinge verbanden tussen de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, ter 
bevordering van geïntegreerde maatregelen 

6. In programma's en acties in het 
kader van deze verordening worden 
conflictpreventie en vredesopbouw, 
conflictbewustzijn, klimaatverandering, 
milieubescherming, gendergelijkheid, en 
de versterking van de positie van vrouwen
als horizontale thema's geïntegreerd en 
wordt rekening gehouden met de 
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die wederzijdse voordelen kunnen 
opleveren en waarmee meerdere 
doelstellingen op coherente wijze kunnen 
worden verwezenlijkt. Deze programma's 
en acties worden gebaseerd op een analyse 
van risico's en zwakke punten en in de 
opzet worden weerbaarheid en 
conflictbewustzijn geïntegreerd. Het 
leidende beginsel is dat niemand aan zijn 
lot mag worden overlaten.

onderlinge verbanden tussen de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, ter 
bevordering van geïntegreerde maatregelen 
die wederzijdse voordelen kunnen 
opleveren en waarmee meerdere 
doelstellingen op coherente wijze kunnen 
worden verwezenlijkt. Deze programma's 
en acties worden gebaseerd op een analyse 
van risico's en zwakke punten en in de 
opzet worden weerbaarheid en 
conflictbewustzijn geïntegreerd. Het 
leidende beginsel is dat niemand aan zijn 
lot mag worden overgelaten en dat geen 
schade mag worden berokkend.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Capaciteitsopbouw van militaire actoren
ter ondersteuning van ontwikkeling en 
veiligheid voor ontwikkeling

Capaciteitsopbouw van vredesactoren ter 
ondersteuning van ontwikkeling en 
beveiliging en veiligheid voor 
ontwikkeling

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om duurzame ontwikkeling te 
bewerkstelligen zijn stabiele, vreedzame en 
inclusieve samenlevingen vereist; daarom 
kan de bijstand van de Unie in het kader 
van deze verordening in de in lid 4 
beschreven uitzonderlijke omstandigheden 
worden gebruikt in de context van een 
bredere hervorming van de 
veiligheidssector of voor 
capaciteitsopbouw van militaire actoren in 
partnerlanden, om 
ontwikkelingsactiviteiten te kunnen 
uitvoeren en de nodige veiligheid daarvoor

2. Om duurzame ontwikkeling te 
bewerkstelligen zijn stabiele, vreedzame, 
door gendergelijkheid gekenmerkte en 
inclusieve samenlevingen vereist; daarom 
kan de bijstand van de Unie in het kader 
van deze verordening in de in lid 4 
beschreven uitzonderlijke omstandigheden 
worden gebruikt in de context van een 
bredere hervorming van de beveiligings-
en veiligheidssector of voor 
capaciteitsopbouw van vredesopbouwende
actoren in partnerlanden, om 
ontwikkelingsactiviteiten te kunnen 
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te creëren. uitvoeren en de nodige beveiliging en 
veiligheid daarvoor te creëren.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bijstand in het kader van dit 
artikel kan met name betrekking hebben op 
programma's voor capaciteitsopbouw ter 
ondersteuning van ontwikkeling en 
veiligheid voor ontwikkeling, waaronder 
opleiding, begeleiding en advies, alsmede 
levering van uitrusting, verbetering van 
infrastructuur en rechtstreeks met deze 
bijstand verband houdende diensten.

3. De bijstand in het kader van dit 
artikel kan met name betrekking hebben op 
programma's voor capaciteitsopbouw ter 
ondersteuning van ontwikkeling en 
beveiliging en veiligheid voor 
ontwikkeling, waaronder opleiding, 
begeleiding en advies, alsmede levering 
van uitrusting, verbetering van 
infrastructuur en rechtstreeks met deze 
bijstand verband houdende diensten.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer niet aan de vereisten kan 
worden voldaan door een beroep te doen 
op niet-militaire actoren om de 
doelstellingen van de Unie in het kader van 
deze verordening te bereiken en er sprake 
is van een bedreiging voor het functioneren 
van staatsinstellingen of voor de 
bescherming van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, en de 
staatsinstellingen er niet in slagen die 
bedreiging het hoofd te bieden; en

(a) wanneer niet aan de vereisten kan 
worden voldaan door een beroep te doen 
op niet-militaire actoren om de 
doelstellingen van de Unie in het kader van 
deze verordening te bereiken en er sprake 
is van een bedreiging voor het functioneren 
van staatsinstellingen of voor de 
bescherming van de mensenrechten, 
gendergelijkheid en de fundamentele 
vrijheden, en de staatsinstellingen er niet in 
slagen die bedreiging het hoofd te bieden; 
en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie ziet er verder op toe 
dat handelingen die zijn gericht op het 
hervormen van strijdkrachten ertoe 
bijdragen dat de transparantie, 
verantwoordingsplicht en eerbiediging 
van de mensenrechten van alle vrouwen, 
mannen, meisjes en jongens die onder 
hun gezag vallen, worden versterkt.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie draagt zorg voor 
passende risicobeoordelings-, toezichts- en 
evaluatieprocedures met betrekking tot de 
maatregelen in het kader van dit artikel.

7. De Commissie betrekt inclusieve 
maatschappelijke organisaties actief bij 
het beleidsproces, toeziend op de volledige 
deelname van vrouwen en meisjes, onder 
meer bij risicobeoordelingen en 
conflictanalyses; Zij voert een rigoureuze 
en systematische ex-anteconflictanalyse 
uit, met volledige integratie van 
genderanalyse-, risicobeoordelings-, 
toezichts- en evaluatieprocedures, met 
betrekking tot de maatregelen in het kader 
van dit artikel. Tijdens de 
evaluatieprocedure worden de (potentiële) 
gevolgen geëvalueerd van alle 
maatregelen die op grond van dit artikel 
worden genomen, naast de directe 
militaire vermogens van partnerlanden, 
om erop toe te zien dat ze conflictbewust 
en gendergevoelig zijn, geen schade 
veroorzaken en actief bijdragen tot de 
veiligheid van mensen en duurzame 
vrede. Bij de controle- en 
evaluatieprocessen wordt uitgebreid 
gebruikgemaakt van analyses en 
verklaringen van maatschappelijke 
organisaties en diverse vrouwen en 
meisjes om de impact van elke maatregel 
op het conflict en de genderdynamiek 
binnen elke relevante nationale context te 
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evalueren.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Samenwerking en acties in het 
kader van deze verordening worden 
geprogrammeerd, behalve voor acties voor 
snelle respons als bedoeld in artikel 4, 
lid 4.

1. Elke samenwerking en actie op 
grond van deze verordening dient 
conflictbewust en gendergevoelig te zijn.
Samenwerking en acties in het kader van 
deze verordening worden 
geprogrammeerd, behalve voor acties voor 
snelle respons als bedoeld in artikel 4, lid 4

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de Unie raadpleegt ook andere 
donoren en actoren, waaronder 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld en lokale 
autoriteiten, indien relevant;

(c) de Unie raadpleegt ook andere 
donoren en actoren, waaronder 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld en lokale 
autoriteiten;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) thematische programma's inzake 
mensenrechten, democratie en het 
maatschappelijk middenveld als bedoeld in 
artikel 4, lid 3, onder a), en b), zijn niet 
afhankelijk van de toestemming van de 
regeringen en andere overheidsorganen van 
de betrokken derde landen. Met deze 
thematische programma's wordt 
voornamelijk steun verleend voor het 

(d) thematische programma's inzake 
mensenrechten, democratie, 
gendergelijkheid, versterking van de 
positie van vrouwen en meisjes en het 
maatschappelijk middenveld als bedoeld in 
artikel 4, lid 3, onder a), a bis) en b), zijn 
niet afhankelijk van de toestemming van de 
regeringen en andere overheidsorganen van 
de betrokken derde landen. Met deze 
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maatschappelijk middenveld. thematische programma's wordt 
voornamelijk steun verleend voor het 
maatschappelijk middenveld, met inbegrip 
van organisaties die opkomen voor de 
rechten van vrouwen.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) samenwerkingsactiviteiten kunnen 
worden gefinancierd uit verschillende 
toewijzingen als vermeld in artikel 6, lid 2, 
en uit andere programma's van de Unie 
volgens hun basisbesluiten.

(c) de verbintenissen van de partners 
en hun prestaties, vastgesteld op basis van 
criteria zoals politieke hervorming, 
gendergelijkheid, goed bestuur, 
mensenrechten en economische en sociale 
ontwikkeling;

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de behoeften van de partners, 
vastgesteld op basis van specifieke criteria, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
bevolking, armoede, ongelijkheid, 
menselijke ontwikkeling, economische en 
ecologische kwetsbaarheid en 
weerbaarheid van de staat en de 
maatschappij;

(a) de behoeften van de partners, 
vastgesteld op basis van specifieke criteria, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
bevolking, armoede, ongelijkheid, 
menselijke ontwikkeling, de situatie op het 
gebied van mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, met inbegrip van 
gendergelijkheid, economische en 
ecologische kwetsbaarheid en 
weerbaarheid van de staat en de 
maatschappij.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de verbintenissen van de partners 
en hun prestaties, vastgesteld op basis van 
criteria zoals politieke hervorming en 
economische en sociale ontwikkeling;

(c) de verbintenissen van de partners 
en hun prestaties, vastgesteld op basis van 
criteria zoals politieke hervorming, 
gendergelijkheid, goed bestuur, 
mensenrechten en economische en sociale 
ontwikkeling;

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het potentiële effect van de 
financiering op gendergelijkheid;

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De programmeringsdocumenten 
voor geografische programma's zijn 
resultaatgericht en houden in voorkomend 
geval rekening met internationaal 
overeengekomen streefdoelen en 
indicatoren, in het bijzonder de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, 
alsook kaders op nationaal niveau, voor het 
beoordelen en rapporteren van de Unie-
bijdrage aan de resultaten op het niveau 
van de outputs, resultaten en impact.

5. De programmeringsdocumenten 
voor geografische programma's zijn 
resultaatgericht en houden rekening met 
internationaal overeengekomen 
streefdoelen en indicatoren, in het 
bijzonder de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, 
alsook kaders op nationaal niveau, voor het 
beoordelen en rapporteren van de Unie-
bijdrage aan de resultaten op het niveau 
van de outputs, resultaten en impact.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het opstellen van de
programmeringsdocumenten voor landen 
en regio's in crisis-, postcrisis-, fragiele en 
kwetsbare situaties wordt terdege rekening 
gehouden met de speciale behoeften en 
omstandigheden van de betrokken landen 
of regio's.

Het opstellen van 
programmeringsdocumenten voor landen 
en regio's in crisis-, postcrisis-, fragiele en 
kwetsbare situaties vindt plaats op basis 
van analyses van de specifieke context, 
waarbij een op mensenrechten en 
vrouwenrechten gebaseerde benadering 
wordt gehanteerd.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er dient bijzondere aandacht te worden 
besteed aan conflictpreventie, 
vredesopbouw, postconflictverzoening, 
maatregelen voor wederopbouw en 
voorbereiding op rampen alsook aan de 
rol van vrouwen en de rechten van 
kinderen in deze processen.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In meerjarige indicatieve 
programma's worden de prioritaire 
terreinen beschreven die voor financiering 
van de Unie in aanmerking komen, 
alsmede de specifieke doelstellingen, de 
verwachte resultaten, duidelijke en 
specifieke prestatie-indicatoren en de 
indicatieve financiële toewijzing, zowel in 
totaal als per prioritair terrein.

2. In meerjarige indicatieve 
programma's worden de prioritaire 
terreinen beschreven die voor financiering 
van de Unie in aanmerking komen, 
alsmede de specifieke doelstellingen, de 
verwachte resultaten, duidelijke en 
specifieke prestatie-indicatoren, ten minste 
opgesplitst naar leeftijd en gender, en de 
indicatieve financiële toewijzing, zowel in 
totaal als per prioritair terrein, met inbegrip 
van de middelen die bestemd zijn voor de 
ondersteuning van het maatschappelijk 
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middenveld en vrouwenorganisaties.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een gezamenlijk document tussen 
de Unie en de betrokken partner of 
partners met een gendereffectbeoordeling.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In meerjarige indicatieve programma's 
voor thematische programma's wordt de 
strategie van de Unie beschreven, alsmede 
de prioritaire terreinen die voor 
financiering door de Unie in aanmerking 
komen, de specifieke doelstellingen, de 
verwachte resultaten, duidelijke en 
specifieke prestatie-indicatoren, de 
internationale situatie en de activiteiten van 
de belangrijkste partners voor het 
betrokken thema.

In meerjarige indicatieve programma's 
voor thematische programma's wordt de 
strategie van de Unie beschreven, alsmede 
de prioritaire terreinen die voor 
financiering door de Unie in aanmerking 
komen, de specifieke doelstellingen, de 
verwachte resultaten, een 
gendereffectbeoordeling, duidelijke en 
specifieke prestatie-indicatoren, ten minste 
opgesplitst naar gender en leeftijd, de 
internationale situatie en de activiteiten van 
de belangrijkste partners voor het 
betrokken thema.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om naar behoren gemotiveerde 
dwingende redenen van urgentie, zoals bij 
crises of onmiddellijke bedreigingen voor 
de democratie, de rechtsstaat, de 
mensenrechten of de fundamentele 

5. Om naar behoren gemotiveerde 
dwingende redenen van urgentie, zoals bij 
crises of onmiddellijke bedreigingen voor 
de democratie, vrede, de rechtsstaat, de 
mensenrechten of de fundamentele 
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vrijheden, kan de Commissie de meerjarige 
indicatieve programma's als bedoeld in de 
artikelen 12 en 13 herzien door 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
de urgentieprocedure als bedoeld in artikel 
35, lid 4.

vrijheden, kan de Commissie de meerjarige 
indicatieve programma's als bedoeld in de 
artikelen 12 en 13 herzien door 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
de urgentieprocedure als bedoeld in artikel 
35, lid 4.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de behoeften, op basis van 
indicatoren zoals bevolking en 
ontwikkelingsgraad;

(a) de behoeften, op basis van 
indicatoren zoals bevolking en 
ontwikkelingsgraad, en 
gendergelijkheidsindicatoren;

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de verbintenis tot en de vorderingen 
met de opbouw van een diepgewortelde en 
duurzame democratie;

(c) de verbintenis tot en de vorderingen 
met de opbouw van een diepgewortelde en 
duurzame vrede en democratie;

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) gevolgen voor gendergelijkheid;

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 10 % van de in artikel 4, lid 2, 
onder a), genoemde financiële middelen ter 
aanvulling van de financiële toewijzingen 
per land, als bedoeld in artikel 12, wordt 
indicatief toegewezen aan de partnerlanden 
opgesomd in bijlage I met het oog op de 
uitvoering van de prestatiegebaseerde 
benadering. De toewijzingen op basis van 
prestaties worden vastgesteld op basis van 
hun vooruitgang in de richting van 
democratie, mensenrechten, 
rechtsstatelijkheid, samenwerking inzake 
migratie, economische governance en 
hervormingen. De vorderingen van de 
partnerlanden worden jaarlijks beoordeeld.

1. 10 % van de in artikel 4, lid 2, 
onder a), genoemde financiële middelen ter 
aanvulling van de financiële toewijzingen 
per land, als bedoeld in artikel 12, wordt 
indicatief toegewezen aan de partnerlanden 
opgesomd in bijlage I met het oog op de 
uitvoering van de prestatiegebaseerde 
benadering. De toewijzingen op basis van 
prestaties worden vastgesteld op basis van 
hun vooruitgang in de richting van vrede, 
democratie, mensenrechten, 
gendergelijkheid, rechtsstatelijkheid, 
samenwerking inzake migratie, en 
economisch goed bestuur en 
hervormingen. De vorderingen van de 
partnerlanden worden jaarlijks beoordeeld, 
met inspraak van maatschappelijke 
organisaties, in het bijzonder 
vrouwenorganisaties.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie keurt jaarlijkse of 
meerjarige actieplannen of maatregelen 
goed. Deze maatregelen kunnen de vorm 
aannemen van afzonderlijke maatregelen, 
bijzondere maatregelen, ondersteunende 
maatregelen of buitengewone 
steunmaatregelen. In de actieplannen en 
maatregelen worden voor elke actie de 
nagestreefde doelstellingen, de verwachte 
resultaten en hoofdactiviteiten, de 
uitvoeringsmethoden, de begroting en 
eventuele bijbehorende ondersteunende 
uitgaven vermeld.

1. De Commissie keurt jaarlijkse of 
meerjarige actieplannen of maatregelen 
goed. Deze maatregelen kunnen de vorm 
aannemen van afzonderlijke maatregelen, 
bijzondere maatregelen, ondersteunende 
maatregelen of buitengewone 
steunmaatregelen. In de actieplannen en 
maatregelen worden voor elke actie de 
nagestreefde doelstellingen, de verwachte 
resultaten en hoofdactiviteiten, de 
uitvoeringsmethoden, de begroting en 
eventuele bijbehorende ondersteunende 
uitgaven vermeld. Ze beschrijven tevens 
hoe elke actie bijdraagt tot menselijke 
ontwikkeling, sociale inclusie, 
gendergelijkheid, rechten en de 
versterking van de positie van vrouwen en 
meisjes, alsmede klimaatverandering en 
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milieu, als bedoeld in artikel 3, lid 3, met 
inbegrip van indicatieve toewijzingen. 
Eventuele nadelige gevolgen van plannen 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen worden meegewogen en 
plannen worden dienovereenkomstig 
aangepast.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) studies, bijeenkomsten, activiteiten 
op het gebied van informatie, voorlichting, 
opleiding, voorbereiding en uitwisseling 
van geleerde lessen en beste praktijken, 
publicatie en andere uitgaven voor 
administratieve of technische bijstand die 
voor de programmering en het beheer van 
de acties vereist zijn, met inbegrip van 
bezoldigde externe deskundigen;

(a) studies, bijeenkomsten, activiteiten 
op het gebied van informatie, voorlichting, 
opleiding, voorbereiding en uitwisseling 
van geleerde lessen en beste praktijken, 
waaronder beste praktijken met 
betrekking tot vrouwen, publicatie en 
andere uitgaven voor administratieve of 
technische bijstand die voor de 
programmering en het beheer van de acties 
vereist zijn, met inbegrip van bezoldigde 
externe deskundigen;

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens een buitengewone steunmaatregel 
ten belope van maximaal 20 miljoen EUR 
vast te stellen of te verlengen, brengt de 
Commissie de Raad op de hoogte van aard 
en doel van die maatregel en het voorziene 
bedrag. De Commissie stelt de Raad 
eveneens op de hoogte voordat zij 
aanzienlijke materiële wijzigingen 
aanbrengt in reeds vastgestelde 
buitengewone steunmaatregelen. Omwille 
van de samenhang van het externe 
optreden van de Unie houdt de Commissie 
bij de planning en de uitvoering van deze 

Alvorens een buitengewone steunmaatregel 
ten belope van maximaal 20 miljoen EUR 
vast te stellen of te verlengen, brengt de 
Commissie de Raad op de hoogte van aard 
en doel van die maatregel en het voorziene 
bedrag. De Commissie stelt de Raad 
eveneens op de hoogte voordat zij 
aanzienlijke materiële wijzigingen 
aanbrengt in reeds vastgestelde 
buitengewone steunmaatregelen. Omwille 
van de samenhang van het externe 
optreden van de Unie houdt de Commissie 
bij de planning en de uitvoering van deze 
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maatregelen rekening met de 
beleidsbenadering van de Raad op dit 
gebied.

maatregelen rekening met de
beleidsbenadering van de Raad op dit 
gebied, waarbij zij ook aandacht heeft 
voor genderaspecten.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In geval van naar behoren 
gemotiveerde dwingende redenen van 
urgentie, zoals crises, met inbegrip van 
door de natuur of door de mens 
veroorzaakte rampen, onmiddellijke 
bedreigingen voor de democratie, de 
rechtsstaat, de mensenrechten of de 
fundamentele vrijheden, kan de Commissie 
actieplannen en maatregelen of wijzigingen 
van de bestaande actieplannen en 
maatregelen vaststellen, in de vorm van 
onmiddellijk toepasselijke 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig de 
in artikel 35, lid 4, bedoelde procedure.

4. In geval van naar behoren 
gemotiveerde dwingende redenen van 
urgentie, zoals crises, met inbegrip van 
door de natuur of door de mens 
veroorzaakte rampen, onmiddellijke 
bedreigingen voor de democratie, vrede, de 
rechtsstaat, de mensenrechten of de 
fundamentele vrijheden, kan de Commissie 
actieplannen en maatregelen of wijzigingen 
van de bestaande actieplannen en 
maatregelen vaststellen, in de vorm van 
onmiddellijk toepasselijke 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig de 
in artikel 35, lid 4, bedoelde procedure.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op actieniveau vindt een passend 
milieuonderzoek plaats, onder meer wat 
betreft het effect op klimaatverandering en 
biodiversiteit, overeenkomstig de 
toepasselijke wetgevingshandelingen van 
de Unie met inbegrip van Richtlijn 
2011/92/EU van het Europees Parlement 
en de Raad82 en Richtlijn 85/337/EEG van 
de Raad83, waar nodig met inbegrip van 
een milieueffectbeoordeling voor 
milieugevoelige acties, in het bijzonder 
voor belangrijke nieuwe infrastructuur.

Op actieniveau vindt een passend 
onderzoek naar mensenrechten, 
waaronder vrouwenrechten, en sociale en 
milieuaspecten plaats, onder meer wat 
betreft het effect op klimaatverandering en 
biodiversiteit, overeenkomstig de 
toepasselijke wetgevingshandelingen van 
de Unie met inbegrip van Richtlijn 
2011/92/EU van het Europees Parlement 
en de Raad83 en Richtlijn 85/337/EEG van 
de Raad82, waar nodig met inbegrip van 
een milieueffectbeoordeling voor 
milieugevoelige acties, in het bijzonder 
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voor belangrijke nieuwe infrastructuur.

__________________ __________________

82 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 december 
2011 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (PB L 
26 van 28.1.2012, blz. 1).

82 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 december 
2011 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (PB L 
26 van 28.1.2012, blz. 1).

83 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 
27 juni 1985 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (PB L 
175 van 5.7.1985, blz. 40).

83 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 
27 juni 1985 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (PB L 
175 van 5.7.1985, blz. 40).

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op het niveau van acties moeten 
gendereffectbeoordelingen worden 
uitgevoerd, teneinde te waarborgen dat de 
acties in overeenstemming zijn met de 
toepasselijke wetgevingshandelingen van 
de Unie, meer bepaald Richtlijn 
2006/54/EG van het Europees Parlement 
en de Raad (herschikking)1 bis en Richtlijn 
2004/113/EG van de Raad1 ter.

__________________

1 bis Richtlijn 2006/54/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 betreffende de toepassing van het 
beginsel van gelijke kansen en gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in 
arbeid en beroep (herschikking) (PB L 
204 van 26.7.2006, blz. 23-36).

1 ter Richtlijn 2004/113/EG van de Raad 
van 13 december 2004 houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen bij 
de toegang tot en het aanbod van 
goederen en diensten (PB L 373 van 
21.12.2004, blz. 37-43).
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Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Financiering in het kader van dit 
instrument mag ook worden verstrekt in de 
vorm van bijdragen aan internationale, 
regionale of nationale fondsen, zoals die 
welke zijn ingesteld of worden beheerd 
door de EIB, de lidstaten, partnerlanden en 
-regio's of door internationale organisaties 
of andere donoren.

2. Financiering in het kader van dit 
instrument mag ook worden verstrekt in de 
vorm van bijdragen aan internationale, 
regionale of nationale fondsen, zoals die 
welke zijn ingesteld of worden beheerd 
door de EIB, de lidstaten, partnerlanden en 
-regio's of door internationale organisaties, 
vrouwenorganisaties of andere donoren.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie met 
belanghebbenden van partnerlanden werkt, 
houdt zij bij het bepalen van nadere 
regelingen voor de financiering rekening 
met hun specifieke kenmerken zoals hun 
behoeften en de context, het type bijdrage, 
de toekenningsmodaliteiten en de 
administratieve bepalingen voor het beheer 
van subsidies, om een zo breed mogelijk 
spectrum van belanghebbenden te bereiken 
en hen zo goed mogelijk te helpen. 
Specifieke oplossingen worden 
gestimuleerd overeenkomstig het 
Financieel Reglement, zoals 
partnerschapsovereenkomsten, 
toestemming voor financiële steun aan 
derden, rechtstreekse gunning of een 
beperkte doelgroep bestemde oproepen tot 
het indienen van voorstellen, of vaste 
bedragen, eenheidskosten en financiering 
op basis van een vast percentage, alsmede 
financiering die niet gekoppeld is aan 
kosten zoals bedoeld in artikel 125, lid 1, 

2. Wanneer de Commissie met 
belanghebbenden van partnerlanden werkt, 
houdt zij bij het bepalen van nadere 
regelingen voor de financiering rekening 
met hun specifieke kenmerken zoals hun 
behoeften en de context, het type bijdrage, 
de toekenningsmodaliteiten en de 
administratieve bepalingen voor het beheer 
van subsidies, om een zo breed mogelijk 
spectrum van belanghebbenden te bereiken 
en hen zo goed mogelijk te helpen. Bij de 
beoordeling hiervan moet rekening 
worden gehouden met de voorwaarden 
voor een zinvolle deelname en 
betrokkenheid van alle belanghebbenden, 
met name maatschappelijke organisaties 
en vrouwenorganisaties. Specifieke 
oplossingen worden gestimuleerd 
overeenkomstig het Financieel Reglement, 
zoals partnerschapsovereenkomsten, 
toestemming voor financiële steun aan 
derden, rechtstreekse gunning of een 
beperkte doelgroep bestemde oproepen tot 
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van het Financieel Reglement. het indienen van voorstellen, of vaste 
bedragen, eenheidskosten en financiering 
op basis van een vast percentage, alsmede 
financiering die niet gekoppeld is aan 
kosten zoals bedoeld in artikel 125, lid 1, 
van het Financieel Reglement. De 
verschillende oplossingen moeten op 
transparante wijze ten uitvoer worden 
gelegd, controleerbaar zijn en innovatie 
mogelijk maken.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) subsidies, in voorkomend geval 
zonder dat medefinanciering nodig is, ter 
financiering van acties in de moeilijkste 
omstandigheden waarin de publicatie van 
een oproep tot het indienen van voorstellen 
niet passend is, met inbegrip van situaties 
waarin de fundamentele vrijheden ernstig 
in het gedrang zijn, de veiligheid van 
mensen gevaar loopt, of waarin 
mensenrechtenorganisaties en 
mensenrechtenactivisten in zeer moeilijke 
omstandigheden moeten werken. 
Dergelijke subsidies bedragen ten hoogste
1 000 000 EUR en hebben een looptijd van 
ten hoogste 18 maanden, die met 12 
maanden kan worden verlengd wanneer de 
tenuitvoerlegging stuit op objectieve en 
onvoorziene hindernissen;

(b) subsidies, in voorkomend geval 
zonder dat medefinanciering nodig is, ter 
financiering van acties in de moeilijkste 
omstandigheden waarin de publicatie van 
een oproep tot het indienen van voorstellen 
niet passend is, met inbegrip van situaties 
waarin de fundamentele vrijheden ernstig 
in het gedrang zijn, de beveiliging en de
veiligheid van mensen gevaar loopt, of 
waarin mensenrechten- en 
vrouwenrechtenorganisaties en 
mensenrechten- en 
vrouwenrechtenactivisten in zeer 
moeilijke omstandigheden moeten werken. 
Dergelijke subsidies bedragen ten hoogste 
1 000 000 EUR en hebben een looptijd van 
ten hoogste 18 maanden, die met 12 
maanden kan worden verlengd wanneer de 
tenuitvoerlegging stuit op objectieve en 
onvoorziene hindernissen;

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Begrotingssteun als bedoeld in punt c) van Begrotingssteun als bedoeld in punt c) van 
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lid 1, onder meer door prestatiecontracten 
voor sectorale hervorming, wordt 
gebaseerd op de eigen 
verantwoordelijkheid van een land, op 
wederzijdse verantwoordingsplicht en 
gemeenschappelijke verbintenissen tot 
universele waarden, democratie, 
mensenrechten en de rechtsstaat en is 
gericht op versterking van de 
partnerschappen tussen de Unie en de 
partnerlanden. Begrotingssteun omvat een 
versterkte beleidsdialoog, 
capaciteitsontwikkeling en beter bestuur, in 
aanvulling op de inspanningen van de 
partners om meer inkomsten te innen en 
middelen beter te besteden ter 
ondersteuning van duurzame en inclusieve 
economische groei en werkgelegenheid, 
alsook de uitbanning van armoede.

lid 1, onder meer door prestatiecontracten 
voor sectorale hervorming, wordt 
gebaseerd op de eigen 
verantwoordelijkheid van een land, op 
wederzijdse verantwoordingsplicht en 
gemeenschappelijke verbintenissen tot 
universele waarden, democratie, 
mensenrechten, gendergelijkheid, sociale 
inclusie, menselijke ontwikkeling en de 
rechtsstaat en is gericht op versterking van 
de partnerschappen tussen de Unie en de 
partnerlanden. Begrotingssteun omvat een 
versterkte beleidsdialoog, 
capaciteitsontwikkeling, 
genderbudgettering en beter bestuur, met 
inbegrip van begrotingstoezicht door 
maatschappelijke organisaties en 
vrouwenorganisaties, in aanvulling op de 
inspanningen van de partners om meer 
inkomsten te innen en middelen beter te 
besteden ter ondersteuning van duurzame 
en inclusieve ontwikkeling, het 
terugdringen van alle vormen van 
ongelijkheid, alsook de uitbanning van 
armoede.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk besluit om begrotingssteun te 
verstrekken, is gebaseerd op door de Unie 
overeengekomen 
begrotingssteunmaatregelen, een duidelijke 
reeks subsidiabiliteitscriteria en een 
zorgvuldige beoordeling van de risico's en 
voordelen.

Elk besluit om begrotingssteun te 
verstrekken, is gebaseerd op door de Unie 
overeengekomen 
begrotingssteunmaatregelen, 
genderbudgettering, een duidelijke reeks 
subsidiabiliteitscriteria en een zorgvuldige 
beoordeling van de risico's en voordelen.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Begrotingssteun wordt gedifferentieerd op 
basis van de politieke, economische en 
sociale context van het partnerland, waarbij 
rekening wordt gehouden met kwetsbare 
situaties.

Begrotingssteun wordt gedifferentieerd op 
basis van de politieke, economische en 
sociale context van het partnerland, waarbij 
rekening wordt gehouden met kwetsbare 
situaties en de unieke risico's waarmee 
vrouwen, meisjes en LGBTI's worden 
geconfronteerd.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de beperkingen die 
inherent zijn aan de aard en de 
doelstellingen van de actie, staat de 
deelname aan opdrachten, subsidies en 
procedures voor het uitreiken van prijzen 
voor acties die worden gefinancierd in het 
kader van de programma's "mensenrechten 
en democratie" en "stabiliteit en vrede", 
alsmede aan acties voor snelle respons, 
zonder beperkingen open.

2. Onverminderd de beperkingen die 
inherent zijn aan de aard en de 
doelstellingen van de actie, staat de 
deelname aan opdrachten, subsidies en 
procedures voor het uitreiken van prijzen 
voor acties die worden gefinancierd in het 
kader van de programma's "mensenrechten 
en democratie", "gendergelijkheid en de 
versterking van de positie van vrouwen en 
meisjes", "vredesopbouw" en "stabiliteit 
en vrede", alsmede aan acties voor snelle 
respons, zonder beperkingen open.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. In het kader van het programma 
voor democratie en mensenrechten, komen 
entiteiten die niet vallen onder de definitie 
van het begrip "juridische entiteit" van 
artikel 2, lid 6, in aanmerking wanneer dit 
nodig is om de actiegebieden van dit 
programma ten uitvoer te leggen.

12. In het kader van het programma 
voor democratie en mensenrechten en het 
programma voor gendergelijkheid en de 
versterking van de positie van vrouwen en 
meisjes, komen entiteiten die niet vallen 
onder de definitie van het begrip 
"juridische entiteit" van artikel 2, lid 6, in 
aanmerking wanneer dit nodig is om de 
actiegebieden van dit programma ten 
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uitvoer te leggen.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het doel van het EFDO+ als geïntegreerd 
financieringspakket tot verstrekking van 
financiële capaciteit op basis van de 
uitvoeringsmethoden die zijn vastgesteld 
bij artikel 23, lid 1, onder a), e), f), en g), is 
de ondersteuning van investeringen en 
betere toegang tot financiering, met het oog 
op de bevordering van duurzame en 
inclusieve economische en sociale 
ontwikkeling en van de sociaal-
economische veerkracht van partnerlanden. 
Om dit doel te verwezenlijken, moet
bijzondere aandacht worden geschonken 
aan de uitbanning van armoede, de 
versterking van de economische positie 
van vrouwen, duurzame en inclusieve 
vooruitgang, het scheppen van waardig 
werk en economische kansen, met name 
voor vrouwen en meisjes, vaardigheden en 
ondernemerschap, sociaal-economische 
sectoren, met speciale aandacht voor 
sociale ondernemingen en coöperaties 
vanwege hun vermogen om bij te dragen 
aan het terugdringen van armoede en 
ongelijkheid, de ondersteuning van micro-
, kleine en middelgrote ondernemingen, 
alsook de aanpak van de specifieke sociaal-
economische dieperliggende oorzaken van 
migratie en ontheemding, in 
overeenstemming met de desbetreffende 
indicatieve programmeringsdocumenten. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar landen 
die in een situatie van kwetsbaarheid of 
conflict verkeren, de minst ontwikkelde 
landen en arme landen met een zware 
schuldenlast. De EFDO+-garantie wordt 
gebruikt in aanvulling op investeringen 
van de overheid in essentiële openbare 
diensten, die een 
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regeringsverantwoordelijkheid blijven.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) speciale aandacht besteden aan 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen die geleid worden door 
vrouwen en aan genderevenwicht op het 
werk als belangrijke instrumenten om de 
genderkloof te overbruggen en inclusieve 
economische ontwikkeling te bevorderen;

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) de sociale bescherming in het 
begunstigde land bevorderen door de 
arbeidsrechten en normen inzake 
fatsoenlijk werk na te leven, met name 
wat betreft de meest kwetsbare groepen, 
zoals vrouwen en LGBTI's;

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) het voorwerp zijn van een 
openbaar beschikbare participatieve 
voorafgaande mensenrechtenbeoordeling 
en milieueffectbeoordeling, bedoeld om de 
risico's op die gebieden in kaart te 
brengen en aan te pakken, rekening 
houdend met het beginsel van vrije en 
voorafgaande geïnformeerde toestemming 
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van de betrokken gemeenschappen voor 
grondgerelateerde investeringen.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elk investeringsvenster worden een of 
meer overeenkomsten met betrekking tot 
de garantie voor extern optreden gesloten 
tussen de Commissie en de geselecteerde 
in aanmerking komende tegenpartij(en). 
Om specifieke noden te lenigen, kan de 
garantie voor extern optreden worden 
toegekend voor individuele financierings-
of investeringsverrichtingen.

Voor elk investeringsvenster worden een of 
meer overeenkomsten met betrekking tot 
de garantie voor extern optreden gesloten 
tussen de Commissie en de geselecteerde 
in aanmerking komende tegenpartij(en). 
Om specifieke noden te lenigen, kan de 
garantie voor extern optreden worden 
toegekend voor individuele financierings-
of investeringsverrichtingen. Alle 
overeenkomsten met betrekking tot de 
garantie voor extern optreden worden aan 
het Europees Parlement en aan de Raad 
ter beschikking gesteld.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een vermelding van de 
doelstellingen en het oogmerk van deze 
verordening, een inventarisatie van de 
behoeften en een indicatie van de 
verwachte resultaten, rekening houdend 
met het bevorderen van maatschappelijk
verantwoord ondernemen en verantwoord 
ondernemerschap;

(c) een vermelding van de 
doelstellingen en het oogmerk van deze 
verordening, een inventarisatie van de 
behoeften, een gendereffectbeoordeling en 
een indicatie van de verwachte resultaten, 
rekening houdend met de noodzaak om
verantwoord ondernemerschap te 
waarborgen;

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) verplichtingen inzake toezicht,
rapportage en evaluatie;

(g) verplichtingen inzake transparant 
toezicht, met inbegrip van indicatoren 
uitgesplitst naar gender, en inzake
rapportage en evaluatie;

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. De in aanmerking komende 
tegenpartijen verstrekken de Commissie 
alle aanvullende informatie die 
noodzakelijk is opdat de Commissie de 
krachtens deze verordening op haar 
rustende verplichtingen kan vervullen, met 
name informatie inzake het gevolg dat 
gegeven is aan aanbevelingen die zijn 
voortgevloeid uit de voorafgaande 
mensenrechtenbeoordeling en 
milieueffectbeoordeling en inzake andere 
selectiecriteria als bedoeld in artikel 27, 
leden 2 en 3.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie brengt verslag uit 
over de financieringsinstrumenten, de 
begrotingsgaranties, de financiële bijstand, 
overeenkomstig de artikelen 241 en 250 
van het Financieel Reglement. Daartoe 
verstrekken de in aanmerking komende 
tegenpartijen jaarlijks de nodige informatie 
om de Commissie in staat te stellen te 
voldoen aan de rapportageverplichtingen.

8. De Commissie brengt jaarlijks 
verslag uit over de 
financieringsinstrumenten, de 
begrotingsgaranties, de financiële bijstand, 
overeenkomstig de artikelen 241 en 250 
van het Financieel Reglement. Dit verslag 
omvat meer in het bijzonder een evaluatie 
van de resultaten van de acties, met name 
met betrekking tot gendergelijkheid, op 
basis van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens. Daartoe verstrekken de in 
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aanmerking komende tegenpartijen 
jaarlijks de nodige informatie om de 
Commissie in staat te stellen te voldoen 
aan de rapportageverplichtingen:

(a) een beoordeling van de resultaten 
die bijdragen tot de verwezenlijking van 
het doel en de doelstellingen van het 
EFDO, zoals bedoeld in artikel 26, lid 1;

(b) een beoordeling van de 
additionaliteit en de toegevoegde waarde, 
het aantrekken van middelen van de 
particuliere sector, de geraamde en 
feitelijke outputs en de resultaten en de 
gevolgen van de door de EFDO-garantie 
gedekte financierings- en 
investeringsverrichtingen op 
geaggregeerde basis, met inbegrip van het 
effect op het scheppen van fatsoenlijke 
banen, de uitbanning van armoede en het 
terugdringen van ongelijkheden; die 
beoordeling omvat een genderanalyse van 
de door de garantie gedekte verrichtingen, 
op basis van bewijsmateriaal en naar 
geslacht uitgesplitste gegevens;

(c) het bedrag dat de begunstigden 
hebben ontvangen en een beoordeling van 
de financierings- en 
investeringsverrichtingen van elke in 
aanmerking komende tegenpartij op basis 
van onder meer naar gender en leeftijd 
uitgesplitste gegevens;

(d) een beoordeling van de synergieën 
tussen en complementariteit van door de 
EFDO-garantie gedekte verrichtingen en 
de tweede en derde pijler van het EIP, op 
basis van relevante bestaande verslagen, 
met speciale aandacht voor de 
vooruitgang die geboekt is op het gebied 
van behoorlijk bestuur, met inbegrip van 
de bestrijding van corruptie en illegale 
geldstromen, de eerbiediging van de 
mensenrechten, de rechtsstaat en 
genderbewust beleid, en voor de mate 
waarin plaatselijk ondernemerschap, 
coöperatieven en lokale financiële 
markten worden gestimuleerd;
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Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie onderwerpt haar acties 
geregeld aan toezicht en evalueert 
regelmatig de vorderingen op weg naar het 
bereiken van de verwachte resultaten, in 
termen van opbrengsten en uitkomsten.

De Commissie onderwerpt haar acties 
geregeld aan toezicht en evalueert 
regelmatig de vorderingen op weg naar het 
bereiken van de verwachte resultaten en de 
in artikel 3, lid 3, neergelegde streefcijfers 
inzake menselijke ontwikkeling en sociale 
inclusie, klimaatverandering en milieu, en 
gendergelijkheid en de rechten en 
versterking van de positie van vrouwen en 
meisjes, in termen van opbrengsten en 
uitkomsten.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vooruitgang met betrekking tot de 
verwachte resultaten moet worden gevolgd 
op basis van duidelijke, transparante en 
meetbare indicatoren, in voorkomend 
geval. Het aantal indicatoren wordt beperkt 
gehouden om tijdige rapportage te 
vergemakkelijken.

De vooruitgang met betrekking tot de 
verwachte resultaten moet worden gevolgd 
op basis van duidelijke, transparante en 
meetbare indicatoren. Het aantal 
indicatoren wordt beperkt gehouden om 
tijdige rapportage te vergemakkelijken.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het jaarverslag bevat gegevens 
over het voorafgaande jaar inzake de 
gefinancierde maatregelen, de resultaten 
van het toezicht en de evaluatie, de 
betrokkenheid van de relevante partners en 
de uitvoering van de vastleggings- en de 

5. Het jaarverslag bevat gegevens 
over het voorafgaande jaar inzake de 
gefinancierde maatregelen, de resultaten 
van genderbewust toezicht en 
genderbewuste evaluatie, met inbegrip van 
een hoofdstuk gewijd aan 
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betalingskredieten, uitgesplitst per land, 
regio en samenwerkingssector. Het verslag 
bevat een beoordeling van de resultaten 
van de financiering van de Unie, voor 
zover mogelijk aan de hand van specifieke 
en meetbare indicatoren, en van de rol die 
de financiering heeft gespeeld bij het 
bereiken van de doelstellingen van deze 
verordening. Voor 
ontwikkelingssamenwerking wordt in het 
verslag ook, waar mogelijk en passend, 
beoordeeld in hoeverre de beginselen van 
doeltreffendheid van de hulp in acht zijn 
genomen, ook voor innovatieve 
financieringsinstrumenten.

gendergelijkheid, de betrokkenheid van de 
relevante partners en de uitvoering van de 
vastleggings- en de betalingskredieten, 
uitgesplitst per land, regio en 
samenwerkingssector en een specificatie 
van de vastleggings- en 
betalingskredieten, toegewezen voor acties 
ten behoeve van gendergelijkheid. Het 
verslag bevat een beoordeling van de 
resultaten van de financiering van de Unie, 
voor zover mogelijk aan de hand van 
specifieke en meetbare indicatoren, en van 
de rol die de financiering heeft gespeeld bij 
het bereiken van de doelstellingen van deze 
verordening. Voor 
ontwikkelingssamenwerking wordt in het 
verslag ook, waar mogelijk en passend, 
beoordeeld in hoeverre de beginselen van 
doeltreffendheid van de hulp in acht zijn 
genomen, ook voor innovatieve 
financieringsinstrumenten. Het verslag 
bevat informatie over de vorderingen op 
weg naar het bereiken van de in artikel 3, 
lid 3, neergelegde streefcijfers en tevens 
een jaarlijkse raming van de totale 
uitgaven voor deze gebieden op basis van 
relevante markers en indicatoren.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het in 2021 op te stellen verslag 
brengt informatie samen uit de 
jaarverslagen betreffende de periode van 
2014 tot 2020 over alle 
financieringsmiddelen die onder de in 
artikel 40, lid 2, genoemde verordeningen 
vallen, waaronder externe 
bestemmingsontvangsten en bijdragen aan 
trustfondsen, uitgesplitst per begunstigd 
land, gebruik van 
financieringsinstrumenten, vastleggingen 
en betalingen. In het verslag worden de 
voornaamste geleerde lessen vermeld 

6. Het in 2021 op te stellen verslag 
brengt informatie samen uit de 
jaarverslagen betreffende de periode van 
2014 tot 2020 over alle 
financieringsmiddelen die onder de in 
artikel 39, lid 2, genoemde verordeningen 
vallen, waaronder externe 
bestemmingsontvangsten en bijdragen aan 
trustfondsen, uitgesplitst per begunstigd 
land, gebruik van 
financieringsinstrumenten, vastleggingen 
en betalingen. In het verslag worden de 
voornaamste geleerde lessen vermeld, met 
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alsook de follow-up van de aanbevelingen 
uit de externe evaluaties die in voorgaande 
jaren zijn uitgevoerd.

inbegrip van de effecten van de 
maatregelen op gendergelijkheid, alsook 
de follow-up van de aanbevelingen uit de 
externe evaluaties die in voorgaande jaren 
zijn uitgevoerd.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Op basis van de goedgekeurde 
indicatieve programmeringsdocumenten 
wordt een jaarlijkse raming opgesteld van 
de totale uitgaven voor klimaatactie en 
biodiversiteit. De financiering die in het 
kader van deze verordening wordt 
toegewezen, wordt, zonder uitsluiting van 
het gebruik van nauwkeuriger methodieken 
indien deze beschikbaar zijn, onderworpen 
aan een jaarlijks traceringssysteem op basis 
van de methode van de OESO ("Rio 
markers"), dat geïntegreerd wordt in de 
bestaande methode voor het 
prestatiebeheer van de Unieprogramma's, 
om de het jaarverslag opgenomen uitgaven 
voor klimaatactie en biodiversiteit te 
kwantificeren met betrekking tot de in 
artikel 19 bedoelde actieplannen en 
maatregelen en in evaluaties.

7. Op basis van de goedgekeurde 
indicatieve programmeringsdocumenten 
wordt een jaarlijkse raming opgesteld van 
de totale uitgaven voor klimaatactie en 
biodiversiteit, conflictpreventie en 
vredesopbouw, en gendergelijkheid. De 
financiering die in het kader van deze 
verordening wordt toegewezen, wordt, 
zonder uitsluiting van het gebruik van 
nauwkeuriger methodieken indien deze 
beschikbaar zijn, onderworpen aan een 
jaarlijks traceringssysteem op basis van de 
methode van de OESO ("Rio markers"), 
dat geïntegreerd wordt in de bestaande 
methode voor het prestatiebeheer van de 
Unieprogramma's, om de het jaarverslag 
opgenomen uitgaven voor klimaatactie en 
biodiversiteit, conflictpreventie en 
vredesopbouw, en gendergelijkheid te 
kwantificeren met betrekking tot de in 
artikel 19 bedoelde actieplannen en 
maatregelen en in evaluaties.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De evaluaties maken waar passend gebruik 
van de beginselen van goede praktijken 
van de Commissie voor 
ontwikkelingsbijstand van de OESO, om 

De evaluaties maken gebruik van de 
beginselen van goede praktijken van de 
Commissie voor ontwikkelingsbijstand van 
de OESO, om na te gaan of de 
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na te gaan of de doelstellingen zijn 
verwezenlijkt en om aanbevelingen te 
kunnen opstellen met het oog op de 
verbetering van toekomstige acties.

doelstellingen zijn verwezenlijkt en om 
aanbevelingen te kunnen opstellen met het 
oog op de verbetering van toekomstige 
acties. In het kader van de tussentijdse 
evaluatie wordt beoordeeld hoe de EU 
heeft gepresteerd met betrekking tot de in 
artikel 3, lid 3, neergelegde streefcijfers 
inzake menselijke ontwikkeling en sociale 
inclusie, klimaatverandering en milieu, en 
gendergelijkheid en de rechten en 
versterking van de positie van vrouwen en 
meisjes.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het definitieve evaluatieverslag wordt 
ook aandacht besteed aan de efficiëntie, de 
toegevoegde waarde, de mogelijkheden 
voor vereenvoudiging, de interne en 
externe samenhang en de blijvende 
relevantie van de doelstellingen van deze 
verordening.

In het definitieve evaluatieverslag wordt 
ook aandacht besteed aan de toegevoegde 
waarde, de mogelijkheden voor 
vereenvoudiging, de interne en externe 
samenhang en de blijvende relevantie van 
de doelstellingen van deze verordening. 
Het definitieve evaluatieverslag bevat een 
gendereffectbeoordelingshoofdstuk met 
een analyse van de uitgaven ter 
bevordering van gendergelijkheid.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Veiligheidskwesties of lokale politieke 
gevoeligheden kunnen het wenselijk of 
noodzakelijk maken om de communicatie 
en zichtbaarheid in bepaalde landen of 
gebieden of tijdens bepaalde perioden te 
beperken. In dergelijke gevallen worden de 
doelgroep en de instrumenten, producten 
en kanalen die worden gebruikt in verband 
met de zichtbaarheid van een bepaalde 

Beveiligings- en veiligheidskwesties of 
lokale politieke gevoeligheden kunnen het 
wenselijk of noodzakelijk maken om de 
communicatie en zichtbaarheid in bepaalde 
landen of gebieden of tijdens bepaalde 
perioden te beperken. In dergelijke 
gevallen worden de doelgroep en de 
instrumenten, producten en kanalen die 
worden gebruikt in verband met de 
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actie, per geval bepaald, in overleg en 
overeenstemming met de Unie. Indien snel 
optreden vereist is naar aanleiding van een 
plotse crisis, is het niet nodig om 
onmiddellijk een volledig communicatie-
en zichtbaarheidsplan voor te leggen. In 
dergelijke gevallen wordt de steun van de 
Unie echter van meet af aan op passende 
wijze vermeld.

zichtbaarheid van een bepaalde actie, per 
geval bepaald, in overleg en 
overeenstemming met de Unie. Indien snel 
optreden vereist is naar aanleiding van een 
plotse crisis, is het niet nodig om 
onmiddellijk een volledig communicatie-
en zichtbaarheidsplan voor te leggen. In 
dergelijke gevallen wordt de steun van de 
Unie echter van meet af aan op passende 
wijze vermeld.

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Goed bestuur, democratie, de 
rechtsstaat en mensenrechten

1. Goed bestuur, democratie, de 
rechtsstaat, mensenrechten en 
gendergelijkheid

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Versterking van de democratie en 
democratische processen, goed bestuur en 
toezicht, met inbegrip van transparante en 
geloofwaardige verkiezingsprocessen;

(a) Versterking van de democratie en 
democratische processen, goed bestuur en 
toezicht, met inbegrip van transparante, 
vreedzame en geloofwaardige 
verkiezingsprocessen;

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) versterking van de bescherming van 
de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden;

(b) versterking van de bescherming en 
bevordering van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden; vrede, democratie 
en de rechtsstaat, en de verwante 
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internationale instrumenten;

Amendement 106

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bevordering van de strijd tegen alle 
vormen van discriminatie, en van het 
beginsel van gelijkheid, meer speciaal
gendergelijkheid en de rechten van 
personen die tot een minderheid behoren;

(c) bevordering van de strijd tegen alle 
vormen van discriminatie, en van het 
beginsel van gelijkheid, in het bijzonder
gendergelijkheid en de rechten en 
versterking van de positie van vrouwen en 
meisjes, en de rechten van kinderen, 
jongeren en van personen die tot een 
minderheid behoren, LGBTI's en 
inheemse volkeren;

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) steun aan een bloeiend 
maatschappelijk middenveld en zijn rol in 
hervormingsprocessen en democratische 
veranderingen, en bevordering van een 
faciliterende ruimte voor het 
maatschappelijk middenveld en de 
betrokkenheid van burgers bij de politieke
besluitvorming;

(d) steun voor gendergelijkheid en een 
bloeiend maatschappelijk middenveld, 
versterking van de rol ervan in politieke 
overgangsprocessen,
hervormingsprocessen en democratische 
veranderingen, en bevordering van een 
faciliterende ruimte voor het 
maatschappelijk middenveld en de 
betrokkenheid van burgers, met een 
genderevenredige deelname en 
vertegenwoordiging bij politieke 
aangelegenheden en besluitvorming;

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bevordering van de bescherming en 
naleving van de rechten van vrouwen en 
meisjes, waaronder economische, arbeids-
en sociale rechten, seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, en 
het voorkomen van seksueel en alle 
vormen van gendergerelateerd geweld;

(c) bevordering van de bescherming en 
naleving van de rechten van vrouwen en 
meisjes en versterking van hun positie, 
waaronder economische, arbeids- en 
sociale rechten, seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, en het voorkomen 
van en bieden van bescherming tegen 
seksueel en alle vormen van 
gendergerelateerd geweld; dit omvat het 
bevorderen van toegang voor iedereen tot 
uitgebreide informatie over seksuele en 
reproductieve gezondheid en uitgebreide 
seksuele voorlichting; bevordering van 
samenwerking op het gebied van 
onderzoek en innovatie met betrekking tot 
nieuwe en betere hulpmiddelen voor 
seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
gezinsplanning, met name waar beperkte 
middelen beschikbaar zijn;

Motivering

Voor een benadering tot gendergelijkheid is het noodzakelijk specifieker te zijn.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) ondersteuning van de universele 
toegang tot voldoende, betaalbaar, veilig en 
voedzaam voedsel, met name voor de 
meest kwetsbaren, en verbetering van de 
voedselzekerheid en de voeding, met name 
in landen die langdurige of steeds 
terugkerende crisissen doormaken;

(g) ondersteuning van de universele 
toegang tot voldoende, betaalbaar, veilig en 
voedzaam voedsel, met name voor de 
meest kwetsbaren, onder andere kinderen 
jonger dan vijf jaar, jongeren, meisjes en 
vrouwen, met name tijdens zwangerschap 
en borstvoeding, verbetering van de 
voedselzekerheid en de voeding, met name 
in landen die langdurige of steeds 
terugkerende crisissen doormaken, en 
bevordering van multisectorale 
benaderingen tot landbouw met aandacht 
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voor gezonde voeding, rechten en 
versterking van de positie van vrouwen en 
meisjes, gezondheid, sociale bescherming 
en onderwijs;

Motivering

Voor een benadering tot gendergelijkheid is het noodzakelijk specifieker te zijn.

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het ondersteunen van universele 
toegang tot sociale basisvoorzieningen, 
met inbegrip van 
gezondheidsvoorzieningen, met name 
seksuele en reproductieve 
gezondheidsdiensten, informatie en 
benodigdheden, door middel van 
gespecialiseerde, jeugdvriendelijke 
diensten en uitgebreide seksuele 
voorlichting, voeding, onderwijs en 
sociale bescherming;

Motivering

Voor een benadering tot gendergelijkheid is het noodzakelijk specifieker te zijn.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Veiligheid, stabiliteit en vrede 6. Vrede, beveiliging en veiligheid en 
stabiliteit
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Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ondersteuning van de hervorming 
van de veiligheidssector waarmee burgers 
en de overheid geleidelijk meer 
doeltreffende en aan verantwoordingsplicht 
gekoppelde veiligheid wordt geboden voor 
duurzame ontwikkeling;

(c) ondersteuning van de hervorming 
van de beveiligings- en veiligheidssector 
waarmee burgers en de overheid geleidelijk 
meer doeltreffende en aan 
verantwoordingsplicht gekoppelde 
veiligheid wordt geboden voor duurzame 
ontwikkeling;

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) ondersteuning van 
capaciteitsopbouw van militaire actoren
voor ontwikkeling en veiligheid voor 
ontwikkeling (capacity building for 
security and development - CBSD);

(d) ondersteuning van 
capaciteitsopbouw van vredesactoren voor 
ontwikkeling en beveiliging en veiligheid 
voor ontwikkeling (capacity building for 
security and development – CBSD);

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) ondersteuning van regionale en 
internationale initiatieven die bijdragen tot 
de veiligheid, stabiliteit en vrede;

(e) ondersteuning van lokale, regionale 
en internationale initiatieven die bijdragen 
tot beveiliging en veiligheid, stabiliteit en 
vrede;

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) preventie en bestrijding van 
radicalisering die leidt tot gewelddadig 
extremisme en terrorisme;

(f) contextspecifieke programma's en 
acties gericht op preventie en bestrijding 
van radicalisering die leidt tot gewelddadig 
extremisme en terrorisme. Deze 
programma's dienen genderbewust en 
mensgericht te zijn, te anticiperen en te 
reageren op bestaande en nieuwe 
plaatselijke grieven die leiden tot 
radicalisering, en negatieve gevolgen te 
vermijden of aan te pakken;

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) bestrijding van alle vormen van 
geweld, corruptie en georganiseerde 
misdaad en het witwassen van geld;

(g) aanpak van de behoeften, met 
inbegrip van die van diverse vrouwen die 
de gevolgen ondervinden van lopende of 
beëindigde conflicten, met betrekking tot 
de rehabilitatie en re-integratie van 
slachtoffers van bewapende conflicten;

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) aanpak van de behoeften met 
betrekking tot de sociaal-economische 
gevolgen voor de burgerbevolking van 
antipersoneelmijnen, niet-ontploft 
oorlogsmateriaal of explosieve resten van 
oorlogsvoering, met inbegrip van de 
behoeften van vrouwen die de gevolgen 
ondervinden van lopende of beëindigde 
conflicten;
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Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) verbetering van de maritieme 
veiligheid om te zorgen voor veilige, 
beveiligde, schone en duurzaam beheerde 
oceanen;

(j) verbetering van de maritieme 
beveiliging en veiligheid om te zorgen 
voor veilige, beveiligde, schone en 
duurzaam beheerde oceanen;

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) bevorderen van een cultuur van 
geweldloosheid, onder andere door het 
ondersteunen van formele en informele 
educatie omtrent vrede;

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— eerbiediging van de fundamentele 
vrijheden voor allen, bijdragen aan 
samenlevingen waarin participatie, non-
discriminatie, tolerantie, gerechtigheid en 
verantwoordingsplicht, solidariteit en 
gelijkheid prevaleren; toezicht op, 
bevordering en versterking van de 
eerbiediging en naleving van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden voor allen, in overeenstemming 
met de beginselen van universaliteit, 
ondeelbaarheid en onderlinge 
afhankelijkheid van de mensenrechten; het 
toepassingsgebied van het programma 
omvat burgerlijke, politieke, economische, 
sociale en culturele rechten; aanpak van 

— eerbiediging van de fundamentele 
vrijheden voor allen, bijdragen aan 
samenlevingen waarin participatie, non-
discriminatie, tolerantie, gerechtigheid en 
verantwoordingsplicht, solidariteit en 
gelijkheid prevaleren; toezicht op, 
bevordering en versterking van de 
eerbiediging en naleving van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden voor allen, in overeenstemming 
met de beginselen van universaliteit, 
ondeelbaarheid en onderlinge 
afhankelijkheid van de mensenrechten; het 
toepassingsgebied van het programma 
omvat burgerlijke, politieke, economische, 
sociale en culturele rechten en betreft 
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problemen op het gebied van de 
mensenrechten door maatschappelijke 
organisaties te versterken, en 
mensenrechtenactivisten te beschermen
en hun positie te versterken, ook gezien de 
krimpende ruimte voor hun activiteiten;

onder andere; de strijd tegen racisme, 
xenofobie en discriminatie; de rechten
van LGBTI's (lesbiennes, homo's, 
biseksuelen, transgenders en 
interseksuelen), met inbegrip van 
maatregelen om de strafbaarheid van 
homoseksualiteit te bestrijden; 
vrouwenrechten, zoals vervat in het VN-
verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen en 
het facultatieve protocol daarbij, 
waaronder maatregelen ter bestrijding 
van alle vormen van geweld tegen 
vrouwen en meisjes, in het bijzonder 
genitale verminking, gedwongen en 
gearrangeerde huwelijken, "eerwraak", 
huiselijk en seksueel geweld, en vrouwen-
en meisjeshandel; de rechten van het 
kind, zoals vastgelegd in het VN-verdrag 
inzake de rechten van het kind en de 
facultatieve protocollen;

Motivering

Voor een benadering tot gendergelijkheid is het noodzakelijk specifieker te zijn.

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Ondersteuning van 
gendergelijkheid en aanpak van de 
belangrijkste oorzaken van 
genderongelijkheden, versterking van de 
deelname en vertegenwoordiging van 
diverse vrouwen en mannen, met inbegrip 
van de rol van jongeren in politieke, 
economische en sociale aangelegenheden.

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. ACTIEGEBIEDEN VOOR 
STABILITEIT EN VREDE

3. ACTIEGEBIEDEN VOOR 
VREDESOPBOUW, 
CONFLICTPREVENTIE EN 
STABILITEIT

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – lid 1 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) acties ter bevordering van 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen en de rol van 
vrouwen, jongeren en minderheden in 
economische en politieke 
aangelegenheden, met name in 
inspanningen voor vredesopbouw en 
conflictpreventie. Dit omvat de aanpak 
van de dieperliggende oorzaken van 
genderongelijkheid en conflict, 
ondersteuning van de tenuitvoerlegging 
van resolutie 1325 en 2250 van de VN-
veiligheidsraad, alsmede de deelname van 
vrouwen en jongeren aan en hun 
vertegenwoordiging in formele en 
informele vredesprocessen;

Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – lid 1 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) acties ter bevordering van een 
cultuur van geweldloosheid, onder andere 
door formele en informele educatie 
omtrent vrede;
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Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bedreigingen voor de rechtsstaat en 
de openbare orde, voor de beveiliging en 
de veiligheid van personen, waaronder 
terrorisme, gewelddadig extremisme, 
georganiseerde misdaad, 
cybercriminaliteit, hybride bedreigingen, 
illegale smokkel, handel en doorvoer;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bedreigingen voor openbare 
ruimten, kritieke infrastructuur, 
cyberveiligheid, de volksgezondheid of het 
milieu, bedreigingen van de maritieme 
veiligheid, en dreigingen die voortvloeien 
uit de klimaatverandering;

(b) bedreigingen voor openbare 
ruimten, kritieke infrastructuur, 
cyberveiligheid, de volksgezondheid of het 
milieu, bedreigingen van de maritieme 
beveiliging en veiligheid, en dreigingen die 
voortvloeien uit de klimaatverandering;

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) bevordering, waarborging en 
uitbreiding van basisvoorzieningen en 
psychologische ondersteuningsdiensten 
voor slachtoffers van geweld, in het 
bijzonder vrouwen en kinderen;

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
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Bijlage III – punt 4 – deel A – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Bevordering van gezamenlijke 
mondiale inspanningen voor inclusief, 
gelijkwaardig en goed onderwijs en 
opleiding op alle niveaus, ook in nood- en 
crisissituaties;

(a) Bevordering van gezamenlijke 
mondiale inspanningen voor inclusief, 
gelijkwaardig en goed onderwijs en 
opleiding op alle niveaus, ook 
ontwikkeling van jonge kinderen, onder 
andere door universele toegang tot 
uitgebreide seksuele voorlichting, met 
speciale aandacht voor mensen in nood-
en crisissituaties, met prioriteit voor de 
versterking van openbare 
onderwijsstelsels;

Motivering

Voor een benadering tot gendergelijkheid is het noodzakelijk specifieker te zijn.

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ondersteuning van mondiale 
maatregelen voor het terugdringen van alle 
vormen van ongelijkheid, zoals de kloof 
tussen meisjes/vrouwen en 
jongens/mannen, om ervoor te zorgen dat 
iedereen gelijke kansen heeft om deel te 
nemen aan het economische en sociale 
leven.

(c) ondersteuning van mondiale 
maatregelen voor het terugdringen van alle 
vormen van discriminatie en ongelijkheid, 
zoals de kloof tussen meisjes/vrouwen en 
jongens/mannen, om ervoor te zorgen dat 
iedereen gelijke kansen heeft om deel te 
nemen aan het economische, politieke en 
sociale leven.

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Ondersteuning en sturing van
mondiale inspanningen, partnerschappen 

(a) Ondersteuning van lokale, 
nationale en regionale initiatieven en 
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en allianties om een einde te maken aan 
alle vormen van geweld tegen vrouwen en 
meisjes; dit omvat tevens fysieke, 
psychologische, seksuele, economische en 
andere vormen van geweld en discriminatie 
met inbegrip van uitsluiting waarmee 
vrouwen te kampen hebben in de 
verschillende gebieden van hun privé- en 
openbare leven;

voorname mondiale inspanningen, 
partnerschappen en allianties voor de 
rechten van vrouwen, zoals beschreven in 
het VN-verdrag inzake de uitbanning van 
alle vormen van discriminatie van 
vrouwen en het facultatieve protocol 
daarbij, alsmede maatregelen om de strijd 
aan te gaan met en een einde te maken aan 
alle vormen van geweld en discriminatie 
tegen vrouwen en meisjes; dit omvat 
tevens fysieke, psychologische, seksuele, 
economische, politieke en andere vormen 
van geweld en discriminatie met inbegrip 
van uitsluiting waarmee vrouwen te 
kampen hebben in de verschillende 
gebieden van hun privé- en openbare 
leven; aanpak van de onderliggende 
oorzaken van genderongelijkheden als 
een manier om bij te dragen tot 
conflictpreventie en vredesopbouw; 
bevorderen van de versterking van de 
positie van vrouwen, met inbegrip van de 
rol van de vrouw als ontwikkelingsactor 
en vredestichter;

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) bevordering van de bescherming 
en inachtneming van de rechten van 
vrouwen en meisjes, met inbegrip van hun 
economische, sociale, politieke en 
arbeidsrechten, alsook van hun 
reproductieve en seksuele gezondheid, met 
inbegrip van hun seksuele en 
reproductieve rechten in verband met 
diensten op het gebied van gezondheid, 
onderwijs en het aanbod van goederen;

Amendement 132

Voorstel voor een verordening
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Bijlage III – punt 4 – deel A – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) c) bevordering van initiatieven die 
de positie van jongeren en kinderen 
versterken, en ondersteuning van beleid 
en acties voor het waarborgen van hun 
inclusie, betekenisvolle deelname aan 
civiele en politieke aangelegenheden en 
sociale erkenning, ter erkenning van hun 
werkelijke potentieel als katalysatoren van 
positieve veranderingen op gebieden als 
vrede, veiligheid, duurzame ontwikkeling, 
klimaatverandering, milieubescherming 
en armoedebestrijding.

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – lid 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) ondersteuning, waar relevant bij 
technische en logistieke bijstand, van de 
inspanningen die worden verricht door 
lokale en internationale maatschappelijke 
organisaties, alsmede naties en 
internationale organisaties, op het gebied 
van vredesopbouw, met inbegrip van het 
opbouwen van vertrouwen, bemiddeling, 
dialoog en verzoening, 
overgangsrechtspraak en versterking van 
de positie van vrouwen en jongeren; met 
name in verband met spanningen binnen 
de samenleving en slepende conflicten.

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – lid 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) ondersteuning van de rehabilitatie 
en re-integratie van slachtoffers van 
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gewapende conflicten, met inbegrip van 
maatregelen voor de aanpak van 
specifieke behoeften van vrouwen, 
meisjes, LGBTIQ's en asielzoekers.

Amendement 135

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties voor snelle respons ter 
ondersteuning van de doelstellingen van 
artikel 4, lid 4, onder c), worden opgezet 
voor steun aan het buitenlands beleid van 
de Unie, in verband met politieke, 
economische en veiligheidsvraagstukken. 
Deze acties stellen de Unie in staat om op 
te treden indien er sprake is van een 
dringend of dwingend belang van 
buitenlands beleid of een kans om de 
doelstellingen ervan te bereiken, en 
waarvoor een snelle respons is vereist die 
moeilijk op een andere manier kan worden 
bewerkstelligd.

Acties voor snelle respons ter 
ondersteuning van de doelstellingen van 
artikel 4, lid 4, onder c), worden opgezet 
voor steun aan het buitenlands beleid van 
de Unie, in verband met politieke, 
economische, beveiligings- en 
veiligheidsvraagstukken. Deze acties 
stellen de Unie in staat om op te treden 
indien er sprake is van een dringend of 
dwingend belang van buitenlands beleid of 
een kans om de doelstellingen ervan te 
bereiken, en waarvoor een snelle respons is 
vereist die moeilijk op een andere manier 
kan worden bewerkstelligd.

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – lid 3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) steun voor de bilaterale, regionale 
en interregionale samenwerking en 
strategieën van de Unie, bevordering van 
beleidsdialogen en ontwikkeling van 
collectieve benaderingen van en 
antwoorden op uitdagingen van mondiaal 
belang, zoals migratie en veiligheid, en het 
benutten van mogelijkheden op dit gebied;

(a) steun voor de bilaterale, regionale 
en interregionale samenwerking en 
strategieën van de Unie, bevordering van 
beleidsdialogen en ontwikkeling van 
collectieve benaderingen van en 
antwoorden op uitdagingen van mondiaal 
belang, zoals migratie-, beveiligings- en 
veiligheidsvraagstukken, en het benutten 
van mogelijkheden op dit gebied;
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