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BEKNOPTE MOTIVERING

Het nieuwe partnerschapinstrument (NPI) vervangt het financieringsinstrument voor de 
samenwerking met geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog 
inkomen. Het NPI zal de EU in staat stellen om solide overeenkomsten te ontwikkelen met 
opkomende economieën, waarbij zij pogingen van deze landen om te komen tot een 
gezamenlijke aanpak van globale uitdagingen stimuleert en de internationale dimensie van “ 
Europa 2020” ten uitvoer legt.  

De rapporteur wijst erop dat artikel 208 van het Verdrag van Lissabon van de EU vereist dat 
zij rekening houdt met doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking.  Met het oog hierop 
presenteert de rapporteur het volgende commentaar met betrekking tot het 
verordeningsvoorstel van de Europese Commissie:

 hij herinnert eraan dat de opkomende economieën een toenemende verantwoording 
hebben naar MOL's en ontwikkelingslanden toe; 

 is van mening dat de EU rekening moet houden met de heterogeniteit van de landen die 
geclassificeerd worden als opkomende economieën; de rapporteur roept in herinnering 
dat meer dan 70% van de armen in de wereld in middeninkomenslanden leven;

 onderstreept de speciale relevantie van een effectieve coördinatie en coherente aanpak 
met andere externe instrumenten van de EU, in het bijzonder het instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking;

 benadrukt dat het bevorderen van mensenrechten, democratie, de rechtsorde, behoorlijk 
bestuur, inclusieve en duurzame groei, alsmede armoedebestrijding en vrije en eerlijke 
handel basisprincipes zijn van de EU, die versterkte steun dienen te ontvangen bij de 
tenuitvoerlegging van het NPI;

 onderstreept het belang van het identificeren van specifieke doelstellingen en het verslag 
doen naar aanleiding van de behaalde prestaties; 

 beveelt sterk aan dat er effectieve toezichtmechanismen, transparante indicatoren en 
criteria uitgewerkt worden, die betrekking hebben op de sociale samenhang en de 
bestrijding van ongelijkheid als er samengewerkt wordt met middeninkomenslanden; 

 herinnert eraan dat het belangrijk is dat het Europees Parlement betrokken wordt bij alle 
stadia van dit proces; 

 benadrukt dat klimaatactie en energie-efficiëntie nagestreefd dienen te worden volgens 
een heldere methodiek;

 is van mening dat een intensievere samenwerking met de private sector nagestreefd dient 
te worden met complete transparantie; er dient verantwoording over te worden afgelegd 
en de arbeidsrechten en de milieubescherming dienen in bevorderd  te worden; 
onderstreept dat investeringsprojecten die gesteund worden door EU-mechanismen die 
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subsidies en leningen combineren onderworpen moeten worden aan toezicht en 
effectstudies volgens de internationaal erkende sociale en milieumaatstaven. 
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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) Bij deze verordening wordt een 
partnerschapsinstrument vastgesteld voor 
samenwerking met derde landen om de 
belangen van de EU en wederzijdse 
belangen te bevorderen. Het 
partnerschapsinstrument ondersteunt 
maatregelen die een doeltreffende en 
flexibele reactie vormen op doelstellingen 
die voortkomen uit de bilaterale, regionale 
of multilaterale betrekkingen van de Unie 
met derde landen en die ingaan op 
uitdagingen van mondiaal belang.

(1) Bij deze verordening wordt een 
partnerschapsinstrument vastgesteld voor 
samenwerking met derde landen om de 
belangen van de EU en wederzijdse 
belangen te bevorderen, terwijl gedeelde 
waarden en belangen, alsmede het 
principe van wederzijdse rekenschap 
bevorderd worden. Het 
partnerschapsinstrument ondersteunt 
maatregelen die een doeltreffende, 
transparante en flexibele reactie vormen 
op doelstellingen die voortkomen uit de 
bilaterale, regionale of multilaterale 
betrekkingen van de Unie met derde landen 
en die ingaan op uitdagingen van mondiaal 
belang.

Or. en

Amendement 2

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het ten uitvoer leggen van de 
internationale dimensie van de Europa 
2020-strategie door het ondersteunen van 
de strategieën van de Unie voor bilaterale, 
regionale en interregionale samenwerking 
en partnerschap, het bevorderen van 

(a) het ten uitvoer leggen van de 
internationale dimensie van de Europa 
2020-strategie door het ondersteunen van 
de strategieën van de Unie voor bilaterale, 
regionale en interregionale samenwerking 
en partnerschap, het bevorderen van 
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beleidsdialogen en het ontwikkelen van 
collectieve benaderingen van en 
antwoorden op uitdagingen van mondiaal 
belang, zoals energiezekerheid, 
klimaatverandering en milieu. De 
verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt afgemeten aan de mate waarin 
belangrijke partnerlanden het beleid en de 
doelstellingen van "Europa 2020" 
overnemen;

beleidsdialogen en het ontwikkelen van 
collectieve benaderingen van en 
antwoorden op uitdagingen van mondiaal 
belang, zoals energiezekerheid en energie-
efficiëntie, klimaatverandering, 
voedselzekerheid, armoedebestrijding en 
milieubescherming, alsmede duurzaam 
beheer van biodiversiteit en ecosystemen.
De verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt afgemeten aan de mate waarin 
belangrijke partnerlanden het beleid en de 
doelstellingen van "Europa 2020" 
overnemen;

Or. en

Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het verbeteren van toegang tot de markt 
en het ontwikkelen van handels-, 
investerings- en zakelijke kansen voor 
Europese bedrijven door middel van 
economische partnerschappen en 
samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied. De verwezenlijking 
van deze doelstelling wordt afgemeten aan 
het aandeel van de Unie in buitenlandse 
handel met belangrijke partnerlanden en 
aan handels- en investeringsstromen naar 
partnerlanden waarop de acties, 
programma's en maatregelen uit hoofde 
van deze verordening zich specifiek 
richten;

(b) het verbeteren van toegang tot de markt 
en het ontwikkelen van handels-, 
investerings- en zakelijke kansen voor 
Europese bedrijven door middel van 
economische partnerschappen en 
samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied en volgens 
internationale normen voor 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. De verwezenlijking van deze 
doelstelling wordt afgemeten aan het 
aandeel van de Unie in buitenlandse handel 
met belangrijke partnerlanden en aan 
handels- en investeringsstromen naar 
partnerlanden waarop de acties, 
programma's en maatregelen uit hoofde 
van deze verordening zich specifiek 
richten; het combineren van faciliteiten 
zal onderworpen zijn aan mechanismen, 
toezicht en effectstudies die het aspect van 
sociale samenhangen bestrijding van 
ongelijkheid omvatten;
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Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Alle derde landen, regio's en gebieden 
kunnen in aanmerking komen voor 
samenwerking krachtens deze verordening.

(1) Alle derde landen, regio's en gebieden 
kunnen in aanmerking komen voor 
samenwerking krachtens deze verordening. 
Bij beslissingen over de landen en 
sectoren die in aanmerking komen, moet 
rekening gehouden worden met relevante 
lessen die geleerd zijn uit  voorgaande 
instrumenten.   

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Deze verordening steunt echter vooral 
maatregelen voor samenwerking met 
ontwikkelde en ontwikkelingslanden die 
een steeds prominentere rol spelen in de 
internationale economie en handel, in 
multilaterale fora, op het vlak van het 
mondiale bestuur en bij het aanpakken van 
uitdagingen van mondiaal belang, en waar 
de Unie aanmerkelijke belangen heeft.

(2) Deze verordening steunt echter vooral 
maatregelen voor samenwerking met 
ontwikkelde en ontwikkelingslanden die 
een steeds prominentere rol spelen in de 
internationale economie en handel, in 
multilaterale fora, op het vlak van het 
mondiale bestuur en bij het aanpakken van 
uitdagingen van mondiaal belang, en waar 
de Unie aanmerkelijke belangen heeft. De 
meerwaarde van EU-maatregelen dient 
ook de drijfveer te zijn van onze 
samenwerking met strategische partners.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Unie streeft naar het door middel 
van dialoog en samenwerking met derde 
landen bevorderen, ontwikkelen en 
consolideren van de grondslagen van 
vrijheid, democratie, eerbiediging van 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
en de rechtsorde waarop de Unie gebaseerd 
is.

(1) De Unie streeft naar het door middel 
van dialoog en samenwerking met derde 
landen bevorderen, ontwikkelen en 
consolideren van de grondslagen van 
vrijheid, democratie, eerbiediging van 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
en de rechtsorde, alsmede goed bestuur 
gepaard gaand met inclusieve en 
duurzame groei, waarop de Unie 
gebaseerd is. 

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om het effect van de door de Unie 
verstrekte hulp te verhogen, wordt, indien 
van toepassing, een gedifferentieerde en 
flexibele aanpak gevolgd bij het ontwerpen 
van de samenwerking met partnerlanden, 
waarbij rekening wordt gehouden met hun 
economische, sociale en politieke context 
en met de specifieke belangen, 
beleidsprioriteiten en strategieën van de 
Unie. 

(2) Om het effect van de door de Unie 
verstrekte hulp te verhogen, wordt, indien 
van toepassing, een gedifferentieerde, 
flexibele en doelgerichte aanpak gevolgd 
bij het ontwerpen van de samenwerking 
met partnerlanden, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun economische, sociale en 
politieke context en met de specifieke 
belangen, beleidsprioriteiten en strategieën 
van de Unie. Bij bilaterale samenwerking 
met middeninkomenslanden moet er 
vooral aandacht worden geschonken aan 
de strijd tegen ongelijkheid door de hulp 
doelgericht in te zetten per sector, 
activiteit, begunstigde of specifiek 
geografisch gebied in een land. 

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Binnen hun respectieve 
bevoegdheidsdomeinen bevorderen de 
Unie en de lidstaten een multilaterale 
aanpak voor mondiale uitdagingen en 
samenwerking met internationale of 
regionale organisaties en instanties, 
waaronder internationale financiële 
instellingen, fondsen, programma's en 
agentschappen van de Verenigde Naties, de 
OESO, de ministers van Financiën van de 
G-20 en de presidenten van centrale 
banken (G-20) en andere bilaterale 
donoren.

(3) Binnen hun respectieve 
bevoegdheidsdomeinen bevorderen de 
Unie en de lidstaten een samenhangende
multilaterale aanpak voor mondiale 
uitdagingen en samenwerking met 
internationale of regionale organisaties en 
instanties, waaronder internationale 
financiële instellingen, fondsen, 
programma's en agentschappen van de 
Verenigde Naties, de OESO, de ministers 
van Financiën van de G-20 en de 
presidenten van centrale banken (G-20) en 
andere bilaterale donoren.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Bij de tenuitvoerlegging van deze 
verordening richt de Unie zich op
samenhang en consistentie met andere 
gebieden van het extern optreden, met 
name het instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking voor 
ontwikkelingslanden, en met ander relevant 
beleid van de Unie bij het formuleren van 
beleid, strategische planning en 
programmering en uitvoeringsmaatregelen.

(4) Bij de tenuitvoerlegging van deze 
verordening richt de Unie zich op
beleidscoherentie voor ontwikkeling, 
complementariteit, doeltreffendheid  en
effect, en consistentie met andere gebieden 
van het extern optreden, met name het 
instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking voor 
ontwikkelingslanden, en met ander relevant 
beleid van de Unie bij het formuleren van 
beleid, strategische planning en 
programmering en uitvoeringsmaatregelen.

Or. en
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