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Amendement 1
Özlem Demirel
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Aanbeveling voor de tweede lezing A9-0198/2021
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Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 2021-
2027 – Europa als wereldspeler
(06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD))

Standpunt van de Raad
Artikel 9

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 9 Schrappen
Capaciteitsopbouw van militaire actoren 
ter ondersteuning van ontwikkeling en 

veiligheid voor ontwikkeling
1. Om duurzame ontwikkeling te 
bewerkstelligen, hetgeen stabiele, 
vreedzame en inclusieve samenlevingen 
vereist, kan de Uniebijstand in het kader 
van het instrument in de in lid 3 
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 te creëren. 
2. De steun op grond 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 die 
steun verband houdende diensten. 
3. Steun op grond van dit artikel wordt 
alleen verstrekt: 



AM\1233717NL.docx PE694.474v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

a) indien 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 het instrument 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 
b) indien er tussen het betrokken 
partnerland en de Unie een consensus is 
dat militaire actoren van cruciaal belang 
zijn voor het behouden, scheppen of 
herstellen van de voorwaarden die 
essentieel zijn voor duurzame 
ontwikkeling, bijvoorbeeld in crises en in 
contexten en situaties die worden 
gekenmerkt door kwetsbaarheid of 
destabilisering. 
4. De Uniebijstand op grond van dit 
artikel wordt niet gebruikt voor de 
financiering van capaciteitsopbouw van 
militaire actoren voor andere doeleinden 
dan activiteiten in verband met 
ontwikkeling en veiligheid voor 
ontwikkeling. Die steun wordt met name 
niet gebruikt voor de financiering van: 
a) periodieke defensie-uitgaven; 
b) de aankoop van wapens en munitie of 
andere uitrusting die is ontworpen om te 
doden, of 
c) opleiding die is bedoeld om specifiek bij 
te dragen aan de gevechtscapaciteit van 
de strijdkrachten. 
5. Bij het opzetten en uitvoeren van 
maatregelen op grond van dit artikel 
bevordert de Commissie eigen 
verantwoordelijkheid van het partnerland. 
De Commissie ontwikkelt ook de 
noodzakelijke elementen en goede 
praktijken voor duurzaamheid en 
aflegging van verantwoording op 
middellange en lange termijn en bevordert 
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de rechtsstaat en gevestigde beginselen 
van internationaal recht.

Or. en

Motivering

In artikel 208 VWEU is duidelijk bepaald dat het hoofddoel van ontwikkelingshulp erin 
bestaat armoede terug te dringen en uiteindelijk uit te bannen. De overheveling van voor 
ontwikkelingshulp bestemde middelen ter ondersteuning van het leger en louter de 
overweging om militaire actoren ontwikkelingstaken te geven, staan haaks op het idee van de 
civiele instrumenten van ontwikkelings- en humanitaire hulp, die universeel en onpartijdig 
moeten zijn.


