
AD\1176749NL.docx PE629.557v05-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2014-2019

Commissie internationale handel

2018/0243(COD)

24.1.2019

ADVIES
van de Commissie internationale handel

aan de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling 
en internationale samenwerking
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Rapporteur voor advies: Marietje Schaake



PE629.557v05-00 2/31 AD\1176749NL.docx

NL

PA_Legam



AD\1176749NL.docx 3/31 PE629.557v05-00

NL

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de Commissie buitenlandse zaken en de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking, als bevoegde commissies, in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de resolutie van het Europees 
Parlement van 14 maart 2018 over het 
volgende MFK: voorbereiding van het 
standpunt van het Parlement ten aanzien 
van het MFK voor de periode na 2020,

Amendement 2

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) moet zijn de economische en 
sociale vooruitgang te bevorderen, aan de 
uitbanning van armoede bij te dragen en 
de waarden en belangen van de Unie 
wereldwijd hoog te houden en uit te 
dragen 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.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het handelsbeleid van de Unie 
moet in overeenstemming zijn met haar 
overige externe en interne beleid en het in 
de Verdragen opgenomen beginsel van 
beleidssamenhang voor ontwikkeling 
naleven, om te zorgen voor transparantie, 
stabiliteit en de totstandbrenging van 
eerlijkere concurrentievoorwaarden. Een 
solidair en eerlijk handelsbeleid dat in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling en de 
bevordering van de mensenrechten kan 
aanzienlijk aan de uitbanning van 
armoede bijdragen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(6) Dit instrument voorziet in 
maatregelen ter ondersteuning van de 
genoemde doelstellingen en het externe 
beleid en bouwt voort op de acties die 
voorheen werden gesteund in het kader van 
Verordening (EU) nr. 233/201446; het 
Intern Akkoord van het 11e Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF)47 en de 
uitvoeringsverordening48; Verordening 
(EU) nr. 232/201449; Verordening (EU) nr. 
230/201450; Verordening (EU) nr. 
235/201451; Verordening (EU) nr. 
234/201452; Verordening (Euratom) nr. 
237/201453; Verordening (EU) nr. 
236/201454; Besluit nr. 466/2014/EU; 
Verordening (EG, Euratom) nr. 480/200955 
en Verordening (EU) 2017/160156.

(6) Dit instrument voorziet in 
maatregelen ter ondersteuning van de 
genoemde doelstellingen en het externe 
beleid en bouwt voort op de acties die 
voorheen werden gesteund in het kader van 
Verordening (EU) nr. 233/201446; het 
Intern Akkoord van het 11e Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF)47 en de 
uitvoeringsverordening48; Verordening 
(EU) nr. 232/201449; Verordening (EU) nr. 
230/201450; Verordening (EU) nr. 
235/201451; Verordening (EU) nr. 
234/201452; Verordening (Euratom) nr. 
237/201453; Verordening (EU) nr. 
236/201454; Besluit nr. 466/2014/EU; 
Verordening (EG, Euratom) nr. 480/200955 
en Verordening (EU) 
2017/160156. Deze vereenvoudigde en 
gestroomlijnde architectuur voor de 
Europese financieringsinstrumenten moet 
de doelstellingen van het onderliggende 
beleid van de Unie eerbiedigen en de 
transparantie, verantwoordingsplicht, 
efficiëntie en samenhang versterken, 
maar tegelijk flexibiliteit van de 
EU‑middelen voor extern optreden 
bieden.

_________________ _________________
46 Verordening (EU) nr. 233/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2014 tot vaststelling van een 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking voor de 
periode 2014-2020 (PB L 77 van 
15.3.2014, blz. 44).

46 Verordening (EU) nr. 233/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2014 tot vaststelling van een 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking voor de 
periode 2014-2020 (PB L 77 van 
15.3.2014, blz. 44).

47 Intern Akkoord tussen de 
vertegenwoordigers van de regeringen van 
de lidstaten van de Europese Unie, in het 
kader van de Raad bijeen, betreffende de 
financiering van de steun van de Europese 
Unie binnen het meerjarig financieel kader 
voor de periode 2014-2020, 
overeenkomstig de ACS-EU-
partnerschapsovereenkomst, en betreffende 
de toewijzing van financiële bijstand ten 
behoeve van de landen en gebieden 
overzee waarop de bepalingen van het 
vierde deel van het Verdrag betreffende de 

47 Intern Akkoord tussen de 
vertegenwoordigers van de regeringen van 
de lidstaten van de Europese Unie, in het 
kader van de Raad bijeen, betreffende de 
financiering van de steun van de Europese 
Unie binnen het meerjarig financieel kader 
voor de periode 2014-2020, 
overeenkomstig de ACS-EU-
partnerschapsovereenkomst, en betreffende 
de toewijzing van financiële bijstand ten 
behoeve van de landen en gebieden 
overzee waarop de bepalingen van het 
vierde deel van het Verdrag betreffende de 
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werking van de Europese Unie van 
toepassing zijn (PB L 210 van 6.8.2013, 
blz. 1).

werking van de Europese Unie van 
toepassing zijn (PB L 210 van 6.8.2013, 
blz. 1).

48 Verordening (EU) 2015/322 van de Raad 
van 2 maart 2015 inzake de uitvoering van 
het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (PB 
L 58 van 3.3.2015, blz. 1).

48 Verordening (EU) 2015/322 van de Raad 
van 2 maart 2015 inzake de uitvoering van 
het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (PB 
L 58 van 3.3.2015, blz. 1).

49 Verordening (EU) nr. 232/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2014 tot vaststelling van een 
Europees nabuurschapsinstrument (PB 
L 77 van 15.3.2014, blz. 27).

49 Verordening (EU) nr. 232/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2014 tot vaststelling van een 
Europees nabuurschapsinstrument (PB 
L 77 van 15.3.2014, blz. 27).

50 Verordening (EU) nr. 230/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2014 tot vaststelling van een 
instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 
vrede (PB L 77 van 15.3.2014, blz. 1).

50 Verordening (EU) nr. 230/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2014 tot vaststelling van een 
instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 
vrede (PB L 77 van 15.3.2014, blz. 1).

51 Verordening (EU) nr. 235/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2014 tot vaststelling van een 
financieringsinstrument voor democratie en 
mensenrechten in de wereld (PB L 77 van 
15.3.2014, blz. 85).

51 Verordening (EU) nr. 235/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2014 tot vaststelling van een 
financieringsinstrument voor democratie en 
mensenrechten in de wereld (PB L 77 van 
15.3.2014, blz. 85).

52 Verordening (EU) nr. 234/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2014 tot vaststelling van een 
partnerschapsinstrument voor 
samenwerking met derde landen (PB L 77 
van 15.3.2014, blz. 77).

52 Verordening (EU) nr. 234/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2014 tot vaststelling van een 
partnerschapsinstrument voor 
samenwerking met derde landen (PB L 77 
van 15.3.2014, blz. 77).

53 Verordening (Euratom) nr. 237/2014 van 
de Raad van 13 december 2013 tot 
invoering van een instrument voor 
samenwerking op het gebied van nucleaire 
veiligheid (PB L 77 van 15.3.2014, blz. 
109).

53 Verordening (Euratom) nr. 237/2014 van 
de Raad van 13 december 2013 tot 
invoering van een instrument voor 
samenwerking op het gebied van nucleaire 
veiligheid (PB L 77 van 15.3.2014, blz. 
109).

54 Verordening (EU) nr. 236/2014 het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2014 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften en 
procedures voor de tenuitvoerlegging van 
de instrumenten van de Unie ter 
financiering van extern optreden (PB L 77 
van 15.3.2014, blz. 95).

54 Verordening (EU) nr. 236/2014 het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2014 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften en 
procedures voor de tenuitvoerlegging van 
de instrumenten van de Unie ter 
financiering van extern optreden (PB L 77 
van 15.3.2014, blz. 95).

55 Verordening (EG, Euratom) 
nr. 480/2009 van de Raad van 25 mei 2009 

55 Verordening (EG, Euratom) 
nr. 480/2009 van de Raad van 25 mei 2009 
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tot instelling van een Garantiefonds 
(PB L 145 van 10.6.2009, blz. 10).

tot instelling van een Garantiefonds 
(PB L 145 van 10.6.2009, blz. 10).

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

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

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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.

__________________ __________________
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 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De Unie schaart zich andermaal 
volledig achter de blijvende waarde van 
het multilateralisme en pleit voor een 
handelsagenda gebaseerd op vrije, eerlijke 
en op regels gebaseerde handel die 
eenieder ten goede komt, en die de agenda 
voor duurzame ontwikkeling steunt door 
sociale, milieu- en mensenrechten erin op 
te nemen en ervoor te zorgen dat 
multilateraal overeengekomen en 
geharmoniseerde voorschriften zonder 
onderscheid worden toegepast. In het licht 
van de laatste internationale 
ontwikkelingen moet dringend worden 
overgegaan tot de modernisering van de 
WTO, en verschillende aspecten van de 
werking van de WTO moeten dringend 
grondig worden herzien met als doel om 
zowel de doeltreffendheid als de 
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legitimiteit ervan te vergroten.

Amendement 8

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

(8) De toepassing van deze 
verordening moet gebaseerd zijn op de vijf 
prioriteiten die zijn vastgelegd in de 
integrale strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie 
(hierna "de integrale strategie" genoemd), 
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 de 
bevordering van de democratie en de 
mensenrechten, handhaving van de vrede, 
conflictpreventie, bemiddeling en 
wederopbouw na conflicten waarbij de rol 
van vrouwen in alle fasen wordt 
bevorderd, versterking van de 
internationale veiligheid, het aanpakken 
van de dieperliggende oorzaken van 
gedwongen migratie en ontheemding en 
het bijstaan van bevolkingen, landen en 
regio's die te kampen hebben met door de 
natuur of door de mens veroorzaakte 
rampen, het bevorderen van economische 
hervormingen, het creëren van 
voorwaarden voor de totstandbrenging 
van een internationaal juridisch kader ter 
bescherming van personen die als gevolg 
van de klimaatverandering ontheemd zijn 
geraakt, het ondersteunen van een eerlijk, 
duurzaam en op regels en waarden 
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gebaseerd handelsbeleid als instrument 
voor ontwikkeling en voor het verbeteren 
van de rechtsstaat en de mensenrechten, 
met inbegrip van de bevordering van een 
internationaal verbod op de handel in 
goederen die worden gebruikt voor 
foltering en de doodstraf, economische 
diplomatie en economische samenwerking, 
de bevordering van digitale oplossingen en 
technologieën, het aanpakken van 
mondiale bedreigingen voor de 
volksgezondheid 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, arbeids- en milieunormen, onder 
meer met betrekking tot de 
klimaatverandering, alsook van de 
rechtsstaat en het internationaal recht, 
met inbegrip van het humanitair recht en 
de internationale 
mensenrechtenwetgeving, en deze 
bevorderen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) De nieuwe Europese consensus 
over ontwikkeling (hierna "de consensus" 
genoemd)60, die op 7 juni 2017 is 
ondertekend, voorziet in een kader voor 
een gemeenschappelijke benadering van 
ontwikkelingssamenwerking door de Unie 
en haar lidstaten voor de uitvoering van de 
Agenda 2030 en de actieagenda van Addis 
Abeba die erop gericht is duurzame 
ontwikkeling te realiseren en de 
transformatie te versnellen door de 
nadruk te leggen op een aantal 
horizontale elementen van het 
ontwikkelingsbeleid, zoals 
gendergelijkheid, jongeren, investeringen 
en handel, duurzame energie en 
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klimaatactie, goed bestuur, democratie, 
de rechtsstaat en de mensenrechten, 
alsook migratie en mobiliteit, om met het 
gehele externe beleid van de Unie, 
inclusief het gemeenschappelijk 
handelsbeleid, bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen die 
zijn vastgesteld in de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties. Uitbannen van armoede, tegengaan 
van discriminatie en ongelijkheid, niemand 
aan zijn lot overlaten en de weerbaarheid 
vergroten staan centraal in het beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking.

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

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

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het Europees nabuurschapsbeleid, 
als herzien in 201562, beoogt de 
stabilisering van de buurlanden en de 
versterking van de weerbaarheid, met name 
door het stimuleren van economische 
ontwikkeling, als de belangrijkste politieke 
prioriteiten van de Unie. Om zijn doel te 
verwezenlijken, is het herziene Europese 
nabuurschapsbeleid toegespitst op vier 
prioritaire gebieden: goed bestuur, 
democratie, de rechtsstaat en 
mensenrechten, met bijzondere nadruk op 
vergroting van de participatie van het 
maatschappelijk middenveld; economische 
ontwikkeling; veiligheid; migratie en 

(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 
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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.

mobiliteit, met inbegrip van het aanpakken 
van de dieperliggende oorzaken van 
gedwongen migratie en ontheemding. 
Differentiatie en meer wederzijdse eigen 
verantwoordelijkheid zijn de hoeksteen van 
het Europese nabuurschapsbeleid, waarmee 
verschillende niveaus van betrokkenheid 
worden erkend en rekening wordt 
gehouden met de belangen van elk land 
met betrekking tot de aard en het bereik 
van zijn partnerschap met de Unie. In het 
kader van het nabuurschapsbeleid is de 
Unie met een aantal partnerlanden uit het 
nabuurschap overgegaan tot 
onderhandelingen over en sluiting van 
ambitieuze, volledige en verstrekkende 
vrijhandelsovereenkomsten. Deze 
overeenkomsten zijn er niet alleen op 
gericht om de toegang tot de markt en het 
investeringsklimaat te verbeteren, maar 
ook om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de algemene 
doelstellingen van het 
nabuurschapsbeleid, zoals duurzame en 
inclusieve economische en sociale 
ontwikkeling die iedereen ten goede komt. 
Het maatschappelijk middenveld van elk 
van de partnerlanden van de Unie, de 
nationale parlementen en het Europees 
Parlement moeten bij de 
onderhandelingsprocessen en bij het 
toezicht op de uitvoering van deze 
overeenkomsten worden betrokken. 
Deze verordening moet daarom de 
onderhandeling van deze overeenkomsten 
en de juiste uitvoering van de gesloten 
overeenkomsten ondersteunen.

_________________ _________________
62 Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's - Herziening van het 
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 11
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Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Deze verordening moet 
tevens bijdragen tot de 
handelsgerelateerde aspecten van de 
externe betrekkingen van de Unie, zoals 
samenwerking met derde landen voor 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen van tin, tantaal en goud, 
het Kimberleyproces, het 
Duurzaamheidspact, de tenuitvoerlegging 
van de verplichtingen uit hoofde van 
Verordening (EU) nr. 978/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad1bis (SAP-
verordening), samenwerking in het kader 
van de wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw (Flegt) en "hulp 
voor handel"-initiatieven om te zorgen 
voor samenhang en wederzijdse 
ondersteuning tussen het handelsbeleid 
en de ontwikkelingsdoelstellingen en 
-acties van de EU;
_________________
1bis Verordening (EU) nr. 978/2012 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2012 houdende toepassing van 
een schema van algemene 
tariefpreferenties en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 732/2008 van de 
Raad (PB L 303 van 31.10.2012, blz. 1).

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE629.557v05-00 14/31 AD\1176749NL.docx

NL

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

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

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Het EFDO+ is bedoeld voor de 
ondersteuning van investeringen die 
bijdragen tot de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, 
door de bevordering van duurzame en 
inclusieve economische en sociale 
ontwikkeling en van de sociaal-
economische veerkracht van partnerlanden, 

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

met bijzondere aandacht voor de 
uitbanning van armoede, duurzame en 
inclusieve groei, waardig werk en 
economische kansen voor vrouwen en 
jongeren in het bijzonder, 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.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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.

_________________ _________________
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 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Om te voorzien in flexibiliteit, de 
aantrekkelijkheid voor de particuliere 
sector te vergroten en het effect van de 
investeringen te maximaliseren, moet een 
afwijking van de regels betreffende de 
wijzen van uitvoering van de begroting van 
de Unie, zoals vastgelegd in het Financieel 
Reglement, worden toegestaan in verband 
met de in aanmerking komende 
tegenpartijen. Deze in aanmerking 
komende tegenpartijen kunnen ook 
instanties zijn die niet zijn belast met de 
uitvoering van een publiek-privaat 
partnerschap en kunnen ook 
privaatrechtelijke organen van een 
partnerland zijn.

(37) Om te voorzien in flexibiliteit, de 
aantrekkelijkheid voor de particuliere 
sector te vergroten, eerlijke mededinging 
te bevorderen en het effect van de 
investeringen te maximaliseren, moet een 
afwijking van de regels betreffende de 
wijzen van uitvoering van de begroting van 
de Unie, zoals vastgelegd in het Financieel 
Reglement, worden toegestaan in verband 
met de in aanmerking komende 
tegenpartijen. Deze in aanmerking 
komende tegenpartijen kunnen ook 
instanties zijn die niet zijn belast met de 
uitvoering van een publiek-privaat 
partnerschap en kunnen ook 
privaatrechtelijke organen van een 
partnerland zijn.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 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 deze 
verordening is het wereldwijd hooghouden 
en uitdragen van de waarden en belangen 
van de Unie met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
beginselen van het externe optreden van de 
Unie, zoals verankerd in artikel 3, lid 5, 
artikel 8 en artikel 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, evenals in 
de artikelen 11, 207 en 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – 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, vooral met het oog op 
duurzame economische en sociale 
ontwikkeling en de uitbanning van 
armoede;

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) op mondiaal niveau, consolideren 
en ondersteunen van de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten, 

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

duurzame ontwikkeling met bijzondere 
aandacht voor op regels en waarden 
gebaseerde internationale handel, 
uitbannen van armoede, bevorderen van 
economische groei en bevorderen en 
verdedigen van multilateralisme, 
ondersteunen van het maatschappelijk 
middenveld, bevorderen van stabiliteit en 
vrede en aanpakken van andere 
wereldwijde uitdagingen, waaronder 
migratie en mobiliteit;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Artikel 7

Beleidskader Beleidskader

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-, handels- en 
samenwerkingsovereenkomsten, 
multilaterale overeenkomsten, andere 
overeenkomsten en relevante Unie-
wetgeving 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.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening



AD\1176749NL.docx 19/31 PE629.557v05-00

NL

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Unie bevordert verder, in haar 
betrekkingen met derde landen op grond 
van het instrument, internationale 
inspanningen die gericht zijn op een 
multilaterale overeenkomst om de handel 
in goederen die worden gebruikt voor 
foltering en de doodstraf te verbieden.

Amendement 21

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, waaronder 
associatieovereenkomsten, partnerschaps- 
en samenwerkingsovereenkomsten, alsook 
handelsovereenkomsten.

Amendement 22

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 

In overeenstemming met het beginsel van 
inclusief partnerschap zorgt de Commissie 
ervoor 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 
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daarmee verband houdende monitoring van 
programma's.

programma's.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met het beginsel van 
eigen inbreng geeft de Commissie, waar 
passend, de voorkeur aan systemen van de 
partnerlanden voor de uitvoering van 
programma's.

In overeenstemming met het beginsel van 
eigen inbreng geeft de Commissie de 
voorkeur aan systemen van de 
partnerlanden voor de uitvoering van 
programma's.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie verstrekt informatie 
aan en overlegt regelmatig met het 
Europees Parlement.

8. De Commissie verstrekt 
uitgebreide informatie en volledige 
meerjarige programmeringsdocumenten, 
actieplannen en maatregelen aan en 
overlegt regelmatig met de bevoegde 
commissies van het Europees Parlement, 
hetzij op eigen initiatief, hetzij wanneer 
zij hierom door het Europees Parlement 
wordt verzocht.

Amendement 25

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 

(a) de behoeften van de partners, 
vastgesteld op basis van specifieke criteria, 
en opgenomen in een register dat op 
verzoek door het Europees Parlement kan 
worden geraadpleegd, waarbij rekening 
wordt gehouden met de bevolking, 
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weerbaarheid van de staat en de 
maatschappij;

armoede, ongelijkheid, menselijke 
ontwikkeling, de staat van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, economische en ecologische 
kwetsbaarheid en weerbaarheid van de 
staat en de maatschappij;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De samenwerking met 
geïndustrialiseerde landen moet zich 
richten op het bevorderen van de belangen 
van de Unie en wederzijdse belangen.

4. De samenwerking met 
geïndustrialiseerde landen moet zich 
richten op het bevorderen van de belangen 
van de Unie en wederzijdse belangen, 
alsook gezamenlijke belangen en 
waarden, gemeenschappelijke 
doelstellingen en de verdediging van het 
multilateralisme. Dergelijke 
samenwerking is in voorkomend geval 
gebaseerd op een dialoog tussen de Unie, 
met inbegrip van het Europees Parlement, 
en de lidstaten, met de inbreng van het 
maatschappelijk middenveld.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) alle reeds bestaande multilaterale 
of bilaterale overeenkomsten of 
regelingen waarbij het land of de regio in 
kwestie betrokken is, zoals de SAP-
verordening, Verordening (EU) 2017/821 
van het Europees Parlement en de Raad, 
Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de 
Raad en de toekomstige regelingen inzake 
producten voor tweeërlei gebruik en 
cultuurgoederen;
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Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) multilaterale of bilaterale 
handelsovereenkomsten, waaronder 
overeenkomsten onder de noemer DCFTA 
(diepe en brede vrijhandelsovereenkomst) 
tussen de Unie en haar nabuurschap, 
evenals handelspreferenties van de Unie 
aan haar partners.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De meerjarige indicatieve 
programma's voor geografische 
programma's kunnen zo nodig worden 
herzien met het oog op een doeltreffende 
tenuitvoerlegging, met name bij materiële 
veranderingen in het in artikel 7 bedoelde 
beleidskader of in een crisis- of een 
postcrisissituatie.

3. De meerjarige indicatieve 
programma's voor geografische 
programma's kunnen zo nodig, na 
raadpleging van het Europees Parlement, 
worden herzien met het oog op een 
doeltreffende tenuitvoerlegging, met name 
bij materiële veranderingen in het in 
artikel 7 bedoelde beleidskader of in een 
crisis- of een postcrisissituatie.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De meerjarige indicatieve 
programma's voor thematische 
programma's kunnen zo nodig worden 
herzien met het oog op een doeltreffende 
tenuitvoerlegging, met name bij materiële 
veranderingen in het in artikel 7 bedoelde 
beleidskader.

4. De meerjarige indicatieve 
programma's voor thematische 
programma's kunnen zo nodig worden 
herzien met het oog op een doeltreffende 
tenuitvoerlegging, na raadpleging van het 
Europees Parlement, met name bij 
materiële veranderingen in het in artikel 7 
bedoelde beleidskader.
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Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het partnerschap met de Unie en 
de ambities met betrekking tot dat 
partnerschap;

(d) de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten en andere 
betrekkingen inzake handel en 
investeringen met de Unie, inclusief de 
ambities met betrekking tot dat 
partnerschap;

Amendement 32

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, in nauwe 
samenwerking met het Europees 
Parlement, 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.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van onvoorziene behoeften of 
omstandigheden, en wanneer financiering 

In geval van onvoorziene behoeften of 
omstandigheden, en wanneer financiering 
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uit passender bronnen niet mogelijk is, kan 
de Commissie bijzondere maatregelen 
vaststellen waarin niet is voorzien in de 
programmeringsdocumenten.

uit passender bronnen niet mogelijk is, kan 
de Commissie, in nauwe samenwerking 
met het Europees Parlement, bijzondere 
maatregelen vaststellen waarin niet is 
voorzien in de 
programmeringsdocumenten.

Amendement 34

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, 
met bijzondere aandacht voor de 
uitbanning van armoede, duurzame en 
inclusieve groei, het scheppen van waardig 
werk en economische kansen in het 
bijzonder voor vrouwen en jongeren, 
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.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij dergelijke tussentijdse evaluaties 
wordt ook de werking beoordeeld van de 
vereenvoudigde en gestroomlijnde 
architectuur van de externe 
financieringsinstrumenten rekening 
houdend met de doelstellingen van het 
onderliggende beleid van de Unie en de 
beginselen van transparantie, 
verantwoordingsplicht, efficiëntie, 
samenhang en flexibiliteit van de 
EU‑middelen voor extern optreden.

Amendement 36

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 efficiëntie, de 
toegevoegde waarde, de werking van de 
vereenvoudigde en gestroomlijnde 
architectuur, interne en externe 
samenhang, en de blijvende relevantie van 
de doelstellingen van deze verordening.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – letter A – punt 4 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) beperking van de ontbossing en de 
bevordering van de wetshandhaving, 
governance en handel in de bosbouw 
(FLEGT) ter bestrijding van illegale 
houtkap en de handel in illegaal gekapt 
hout en producten daarvan;

(j) stopzetting van de ontbossing en de 
bevordering van de wetshandhaving, 
governance en handel in de bosbouw 
(Flegt) ter bestrijding van illegale houtkap 
en de handel in illegaal gekapt hout en 
producten daarvan; ondersteuning van de 
onderhandelingen over en de 
tenuitvoerlegging van vrijwillige 
partnerschapsovereenkomsten;
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Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) bevordering en versterking van het 
multilateralisme, duurzame economische 
samenwerking, internationale 
betrekkingen inzake handel en 
investeringen, alsook de regels en 
beginselen van de 
Wereldhandelsorganisatie;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – letter A – punt 5 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) ondersteuning van de agenda voor 
regionale integratie en van optimaal 
handelsbeleid, en ondersteuning van de 
consolidatie en de tenuitvoerlegging van 
handelsakkoorden tussen de EU en haar 
partners;

(n) ondersteuning van de agenda voor 
regionale integratie en van optimaal 
handelsbeleid ter ondersteuning van 
inclusieve en duurzame ontwikkeling, en 
ondersteuning van de consolidatie en de 
tenuitvoerlegging van handelsakkoorden 
tussen de EU en haar partners.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – letter A – punt 5 – letter s

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s) bevordering van eerlijke, 
duurzame en niet-verstoorde toegang tot 
winningsindustrieën.

(s) verzekering dat de toegang tot 
winningsindustrieën eerlijk en duurzaam 
is.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
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Bijlage III – afdeling 1 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– stopzetting van het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen ter financiering 
van conflicten en ondersteuning van de 
naleving door belanghebbenden van 
initiatieven zoals de 
Kimberleyprocescertificering, met 
inbegrip van initiatieven in verband met 
de [EU-verordening over 
conflictmineralen], in het bijzonder wat 
betreft de uitvoering van efficiënt 
nationaal toezicht op de productie van en 
de handel in natuurlijke hulpbronnen;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – afdeling 1 – streepje 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– bijdragen aan de inspanningen 
van de Unie gericht op een internationaal 
verbod op de handel in goederen die 
worden gebruikt voor foltering en de 
doodstraf.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – afdeling 1 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– bevordering van effectief 
multilateralisme en strategisch 
partnerschap, als bijdrage aan de 
versterking van de capaciteit van 
internationale, regionale en nationale 
kaders ter bevordering en bescherming 
van de mensenrechten, de democratie en de 
rechtsstaat; versterking van strategische 
partnerschappen, waarbij met name 

– bevordering van effectief 
multilateralisme en strategische 
partnerschappen om bij te dragen aan de 
versterking van de capaciteit van 
internationale, regionale en nationale 
kaders en om lokale actoren de 
gelegenheid te bieden om de 
mensenrechten, de democratie en de 
rechtsstaat te bevorderen en te 
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aandacht moet worden besteed aan het 
Bureau van de Hoge Commissaris voor de 
mensenrechten (OHCHR), het 
Internationaal Strafhof (ICC) en de 
relevante regionale en nationale 
mensenrechteninstanties; voorts 
bevordering van onderwijs- en 
onderzoeksactiviteiten op het gebied van 
de mensenrechten en de democratie, onder 
meer door de Global Campus voor 
mensenrechten en democratie.

beschermen; gezien het essentiële belang 
van de onafhankelijkheid en 
doeltreffendheid van het Bureau van de 
Hoge Commissaris voor de mensenrechten 
(OHCHR), het Internationaal Strafhof 
(ICC) en de relevante regionale 
mensenrechteninstanties, richten 
partnerschappen voor mensenrechten zich 
op het versterken van de nationale en 
internationale 
mensenrechtenarchitectuur, met inbegrip 
van ondersteuning van het 
multilateralisme; de bevordering van 
onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op het 
gebied van de mensenrechten en de 
democratie wordt voortgezet, onder meer 
door steun aan de Global Campus voor 
mensenrechten en democratie;

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – afdeling 1 – streepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ondersteuning van de 
modernisering van de WTO om zowel de 
doeltreffendheid als de legitimiteit ervan 
te vergroten.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – afdeling 4 – letter A – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bijdragen aan de wereldwijde 
agenda inzake waardig werk, met name in 
mondiale waardeketens, en bevordering 
van kennis over doeltreffende 
werkgelegenheidsmaatregelen die inspelen 
op de behoeften van de arbeidsmarkt, met 
inbegrip van beroepsonderwijs en -
opleiding en een leven lang leren;

(b) bijdragen aan de wereldwijde 
agenda inzake waardig werk, met name 
mondiale waardeketens, en bevordering 
van kennis over doeltreffende 
werkgelegenheidsmaatregelen die inspelen 
op de behoeften van de arbeidsmarkt, met 
inbegrip van beroepsonderwijs en -
opleiding en een leven lang leren;
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – afdeling 4 – letter C – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verbetering van het ondernemings- 
en investeringsklimaat, versterking van de 
publiek-private dialoog en op het 
opbouwen van capaciteiten van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen;

(b) verbetering van het ondernemings- 
en investeringsklimaat, versterking van de 
publiek-private dialoog en het opbouwen 
van capaciteiten van micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen, met inbegrip 
van de internationalisering ervan;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – afdeling 4 – letter C – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ondersteuning van het 
handelsbeleid van de Unie en 
handelsovereenkomsten en de uitvoering 
daarvan; verbetering van de toegang tot de 
markten van partnerlanden en 
bevordering van de handel, investeringen 
en zakelijke kansen voor bedrijven uit de 
Unie, waarbij tegelijk belemmeringen 
voor markttoegang en investeringen 
worden weggenomen;

(c) ondersteuning van de 
tenuitvoerlegging van de instrumenten 
van het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten van de Unie, 
gericht op de versterking van duurzame 
ontwikkeling, economische diversificatie 
en verbetering van de toegang tot de markt 
van de Unie, alsook op de verbetering van 
de toegang tot klimaatvriendelijke 
technologieën en intellectueel eigendom;
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