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AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Unie streeft naar een ruimte van 
welvaart en goed nabuurschap tussen de 
Europese Unie en de landen en gebieden 
die zijn vermeld in de bijlage (hierna "de 
partnerlanden" genoemd), door de 
ontwikkeling van een bijzonder 
partnerschap.

1. De Unie streeft naar een ruimte van 
welvaart en goed nabuurschap tussen de 
Europese Unie en de landen en gebieden 
die zijn vermeld in de bijlage (hierna "de 
partnerlanden" genoemd), door de 
ontwikkeling van een bijzonder 
partnerschap, waarmee ook bijgedragen 
wordt aan de bestrijding van de armoede 
in de partnerlanden.

Motivering

Het streven van de EU om een actieve rol te spelen in de vermindering van de armoede in de 
regio moet duidelijk worden vermeld. In overeenstemming met artikel 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie moet armoedebestrijding genoemd worden als algemene 
doelstelling van het instrument.

Or. en

Amendement 2

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) duurzame en inclusieve ontwikkeling in 
alle opzichten en armoedebestrijding, 
onder meer door ontwikkeling van de 
particuliere sector; meer interne 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, plattelandsontwikkeling, 

(d) duurzame en inclusieve ontwikkeling in 
alle opzichten, armoedebestrijding, 
vermogensschepping, onder meer door 
ontwikkeling van de particuliere sector; 
meer interne economische, sociale en 
territoriale cohesie, 
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klimaatmaatregelen en rampenparaatheid; plattelandsontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, preventie van rampen 
en rampenplannen en crisisparaatheid;

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) meer wederzijds vertrouwen en andere 
maatregelen die bijdragen tot de veiligheid 
en tot het voorkomen en oplossen van 
conflicten;

(e) meer wederzijds vertrouwen en andere 
maatregelen die bijdragen tot de veiligheid 
en tot het voorkomen en oplossen van 
conflicten, met inbegrip van steun in 
postcrisissituaties en gedurende het 
proces van natie-opbouw;

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. In geval van crisis, bedreiging van de 
democratie, de rechtsstaat, de 
mensenrechten of de fundamentele 
vrijheden of bij een door de mens of de 
natuur veroorzaakte ramp kunnen de 
strategiedocumenten ad hoc worden 
herzien. Bij een dergelijke spoedprocedure 
moet de samenhang tussen de EU-steun uit 
hoofde van deze verordening en de steun 
uit hoofde van andere financiële 
instrumenten van de EU worden 
gewaarborgd. Een dergelijke 
spoedprocedure kan leiden tot de 
vaststelling van herziene 
programmeringsdocumenten. In dat geval 

9. In geval van crisis, bedreiging van de 
democratie, de rechtsstaat, de 
mensenrechten of de fundamentele 
vrijheden of bij een door de mens of de 
natuur veroorzaakte ramp kunnen de 
strategiedocumenten ad hoc worden 
herzien. Als onderdeel van een dergelijke 
spoedprocedure kunnen maatregelen 
worden geïntroduceerd om activiteiten te 
financieren die de overgang van noodhulp 
naar ontwikkelingsactiviteiten op de lange 
termijn vergemakkelijken, waaronder 
activiteiten om de begunstigden beter voor 
te bereiden op crises.  Bij een dergelijke 
spoedprocedure moet de samenhang tussen 
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stuurt de Commissie de herziene 
programmeringsdocumenten binnen één 
maand na goedkeuring ter informatie aan 
het Europees Parlement en de Raad.

de EU-steun uit hoofde van deze 
verordening en de steun uit hoofde van 
andere financiële instrumenten van de EU
worden gewaarborgd.     Een dergelijke 
spoedprocedure kan leiden tot de 
vaststelling van herziene 
programmeringsdocumenten. In dat geval 
stuurt de Commissie de herziene 
programmeringsdocumenten binnen één 
maand na goedkeuring ter informatie aan 
het Europees Parlement en de Raad.

Motivering

Het is belangrijk de mogelijkheid te behouden – die ook wordt geboden krachtens 
verordening 1638/2006 van 24 oktober 2006 - om programmeringsdocumenten te herzien met 
het oog op de introductie van maatregelen die de overgang van noodhulp naar 
ontwikkelingsactiviteiten op de lange termijn vergemakkelijken. 

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
derde dag na de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. Zij is 
van toepassing met ingang van 1 januari 
2014.

Deze verordening treedt in werking op de
derde dag na de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. Het 
is van toepassing van 1 januari 2014 tot 31 
december 2020.

Or. en


