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Amendement 1
Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije in 2016 in het 
kader van de verklaring EU-Turkije is 
gecreëerd en beschikt over 6 miljard EUR; 
overwegende dat bij de uitvoering van deze 
overeenkomst mensenrechtenschendingen 
hebben plaatsgevonden die onverenigbaar 
zijn met het EU-Handvest van de 
grondrechten;

A. overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije in 2016 in het 
kader van de verklaring EU-Turkije is 
gecreëerd en beschikt over 6 miljard EUR; 
overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije 
levensondersteunende hulp heeft geboden 
aan meer dan 1,8 miljoen vluchtelingen 
en gastgemeenschappen in Turkije en 
bijgevolg een essentiële pijler van 
humanitaire hulp en steun is; 
overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije is bedreigd door 
politieke druk van de Turkse regering op 
de Europese Unie bij meningsverschillen 
over de verklaring EU-Turkije, waarvan 
de vluchtelingen en gastgemeenschappen 
die van deze hulp afhankelijk zijn, 
uiteindelijk de dupe zijn; overwegende dat 
bij de uitvoering van deze overeenkomst 
mensenrechtenschendingen hebben 
plaatsgevonden die onverenigbaar zijn met 
het EU-Handvest van de grondrechten;

Or. en

Amendement 2
Jorge Buxadé Villalba, Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije in 2016 in het 
kader van de verklaring EU-Turkije is 
gecreëerd en beschikt over 6 miljard EUR; 
overwegende dat bij de uitvoering van deze 

A. overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije in 2016 in het 
kader van de verklaring EU-Turkije is 
gecreëerd en beschikt over 6 miljard EUR; 
overwegende dat bij de uitvoering van deze 
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overeenkomst mensenrechtenschendingen 
hebben plaatsgevonden die onverenigbaar 
zijn met het EU-Handvest van de 
grondrechten;

overeenkomst mensenrechtenschendingen 
hebben plaatsgevonden die onverenigbaar 
zijn met het EU-Handvest van de 
grondrechten; overwegende dat Turkije 
herhaaldelijk migranten heeft gebruikt 
om de Europese Unie te chanteren door 
verschillende humanitaire crises aan de 
Griekse en Bulgaarse grenzen uit te 
lokken; overwegende dat het grootste deel 
van deze financiële middelen wordt 
gebruikt om de Turkse 
diensteninfrastructuur direct of indirect te 
verbeteren en dat dit bijdraagt tot de 
versterking van de regering Erdogan;

Or. es

Amendement 3
Assita Kanko

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije in 2016 in het 
kader van de verklaring EU-Turkije is 
gecreëerd en beschikt over 6 miljard EUR; 
overwegende dat bij de uitvoering van deze 
overeenkomst mensenrechtenschendingen 
hebben plaatsgevonden die onverenigbaar 
zijn met het EU-Handvest van de 
grondrechten;

A. overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije in 2016 in het 
kader van de verklaring EU-Turkije is 
gecreëerd en beschikt over 6 miljard EUR; 
overwegende dat bij de uitvoering van deze 
overeenkomst mensenrechtenschendingen 
hebben plaatsgevonden die onverenigbaar 
zijn met het EU-Handvest van de 
grondrechten; overwegende dat Turkije 
zich sinds de invoering van het kader van 
2016 een aantal keer schuldig heeft 
gemaakt aan provocaties aan de 
buitengrenzen van de EU en zeer recent 
heeft beslist zich uit het Verdrag van 
Istanbul terug te trekken;

Or. en

Amendement 4
Nadine Morano
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Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije in 2016 in het 
kader van de verklaring EU-Turkije is 
gecreëerd en beschikt over 6 miljard EUR; 
overwegende dat bij de uitvoering van 
deze overeenkomst 
mensenrechtenschendingen hebben 
plaatsgevonden die onverenigbaar zijn 
met het EU-Handvest van de 
grondrechten;

A. overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije in 2016 in het 
kader van de verklaring EU-Turkije is 
gecreëerd en beschikt over 6 miljard EUR;

Or. fr

Amendement 5
Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije in 2016 in het 
kader van de verklaring EU-Turkije is 
gecreëerd en beschikt over 6 miljard EUR; 
overwegende dat bij de uitvoering van 
deze overeenkomst 
mensenrechtenschendingen hebben 
plaatsgevonden die onverenigbaar zijn 
met het EU-Handvest van de 
grondrechten;

A. overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije in 2016 in het 
kader van de verklaring EU-Turkije is 
gecreëerd en beschikt over 6 miljard EUR 
om de migratiestromen beter te beheren, 
levens van migranten en vluchtelingen op 
zee te redden en irreguliere migratie en 
mensenhandel aan te pakken; 
overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije is gecreëerd ten 
gevolge van de ongeziene stroom van 
meer dan één miljoen mensen die in 2015 
illegaal de EU zijn binnengekomen;

Or. en

Amendement 6
Sira Rego
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Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije in 2016 in het 
kader van de verklaring EU-Turkije is 
gecreëerd en beschikt over 6 miljard EUR; 
overwegende dat bij de uitvoering van deze 
overeenkomst mensenrechtenschendingen 
hebben plaatsgevonden die onverenigbaar 
zijn met het EU-Handvest van de 
grondrechten;

A. overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije in 2016 in het 
kader van de verklaring EU-Turkije is 
gecreëerd en beschikt over 6 miljard EUR; 
overwegende dat deze faciliteit een 
gezamenlijk coördinatiemechanisme en 
geen apart financieringsinstrument is; 
overwegende dat bij de uitvoering van de 
verklaring EU-Turkije 
mensenrechtenschendingen hebben 
plaatsgevonden die onverenigbaar zijn met 
het EU-Handvest van de grondrechten;

Or. en

Amendement 7
Laura Huhtasaari

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije in 2016 in het 
kader van de verklaring EU-Turkije is 
gecreëerd en beschikt over 6 miljard EUR; 
overwegende dat bij de uitvoering van 
deze overeenkomst 
mensenrechtenschendingen hebben 
plaatsgevonden die onverenigbaar zijn 
met het EU-Handvest van de 
grondrechten;

A. overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije in 2016 in het 
kader van de verklaring EU-Turkije is 
gecreëerd en beschikt over 6 miljard EUR;

Or. en

Amendement 8
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Ioan-Rareş Bogdan, 
Vasile Blaga, Jeroen Lenaers
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Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije in 2016 in het 
kader van de verklaring EU-Turkije is 
gecreëerd en beschikt over 6 miljard EUR; 
overwegende dat bij de uitvoering van 
deze overeenkomst 
mensenrechtenschendingen hebben 
plaatsgevonden die onverenigbaar zijn 
met het EU-Handvest van de 
grondrechten;

A. overwegende dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije in 2016 in het 
kader van de verklaring EU-Turkije is 
gecreëerd en beschikt over 6 miljard EUR 
die in twee schijven ter beschikking wordt 
gesteld en waarvan de eerste schijf dient 
om projecten te financieren die uiterlijk 
medio 2021 aflopen, en de tweede schijf 
om projecten te financieren die uiterlijk 
medio 2025 aflopen;

Or. en

Amendement 9
Jorge Buxadé Villalba, Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de Europese 
Commissie tot dusver vier trustfondsen 
met verschillende doelstellingen heeft 
opgericht, te weten het trustfonds voor 
Colombia, het noodtrustfonds van de EU 
voor stabiliteit en het aanpakken van de 
onderliggende oorzaken van illegale 
migratie en ontheemding in Afrika, het 
trustfonds in respons op de Syrische crisis 
(Madad-fonds), en het trustfonds voor de 
Centraal-Afrikaanse Republiek (Bêkou-
fonds);

Or. es

Amendement 10
Sira Rego
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Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat het Regionaal 
Trustfonds van de EU in respons op de 
Syrische crisis (Madad-fonds) 
2,3 miljard EUR heeft gemobiliseerd, 
waaronder vrijwillige bijdragen van 
21 EU-lidstaten, Turkije en het Verenigd 
Koninkrijk; overwegende dat in zijn 
programma’s onderwijs, 
levensonderhoud, gezondheid, 
bescherming en de watersector ten 
voordele van vluchtelingen, binnenlandse 
ontheemden en lokale gemeenschappen 
centraal staan en dat via het fonds hulp 
wordt geboden aan meer dan 7 miljoen 
begunstigden;

Or. en

Amendement 11
Laura Huhtasaari

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het EU-
noodtrustfonds voor stabiliteit en de 
aanpak van de diepere oorzaken van 
onregelmatige migratie en ontheemding in 
Afrika (EUTF) in 2015 is opgericht; 
overwegende dat voor het EUTF 
voornamelijk gebruik wordt gemaakt 
(90 %) van officiële ontwikkelingshulp; 
overwegende dat het EUTF het 
belangrijkste financiële instrument voor de 
politieke betrekkingen van de EU met de 
Afrikaanse partners op het gebied van 
migratie is geworden; overwegende dat in 
het kader van het EUTF meer dan 
500 projecten in meer dan 25 landen in 
Afrika zijn gefinancierd ter waarde van in 

B. overwegende dat het EU-
noodtrustfonds voor stabiliteit en de 
aanpak van de diepere oorzaken van 
onregelmatige migratie en ontheemding in 
Afrika (EUTF) in 2015 is opgericht; 
overwegende dat voor het EUTF 
voornamelijk gebruik wordt gemaakt 
(90 %) van officiële ontwikkelingshulp; 
overwegende dat het EUTF het 
belangrijkste financiële instrument voor de 
politieke betrekkingen van de EU met de 
Afrikaanse partners op het gebied van 
migratie is geworden; overwegende dat in 
het kader van het EUTF meer dan 
500 projecten in meer dan 25 landen in 
Afrika zijn gefinancierd ter waarde van in 
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totaal meer dan 4,8 miljard EUR; 
overwegende dat het EUTF aanleiding 
heeft gegeven tot zorgen over de bijdrage 
tot onmenselijke en vernederende 
behandeling en/of de financiering van 
actoren die zich schuldig hebben gemaakt 
aan mensenrechtenschendingen, zoals in 
Libië, Eritrea en Soedan;

totaal meer dan 4,8 miljard EUR;

Or. en

Amendement 12
Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het EU-
noodtrustfonds voor stabiliteit en de 
aanpak van de diepere oorzaken van 
onregelmatige migratie en ontheemding in 
Afrika (EUTF) in 2015 is opgericht; 
overwegende dat voor het EUTF 
voornamelijk gebruik wordt gemaakt 
(90 %) van officiële ontwikkelingshulp; 
overwegende dat het EUTF het 
belangrijkste financiële instrument voor de 
politieke betrekkingen van de EU met de 
Afrikaanse partners op het gebied van 
migratie is geworden; overwegende dat in 
het kader van het EUTF meer dan 
500 projecten in meer dan 25 landen in 
Afrika zijn gefinancierd ter waarde van in 
totaal meer dan 4,8 miljard EUR; 
overwegende dat het EUTF aanleiding 
heeft gegeven tot zorgen over de bijdrage 
tot onmenselijke en vernederende 
behandeling en/of de financiering van 
actoren die zich schuldig hebben gemaakt 
aan mensenrechtenschendingen, zoals in 
Libië, Eritrea en Soedan;

B. overwegende dat het EU-
noodtrustfonds voor stabiliteit en de 
aanpak van de diepere oorzaken van 
onregelmatige migratie en ontheemding in 
Afrika (EUTF) in 2015 is opgericht; 
overwegende dat voor het EUTF 
voornamelijk gebruik wordt gemaakt 
(90 %) van officiële ontwikkelingshulp; 
overwegende dat het EUTF het 
belangrijkste financiële instrument voor de 
politieke betrekkingen van de EU met de 
Afrikaanse partners op het gebied van 
migratie is geworden; overwegende dat in 
het kader van het EUTF meer dan 500 
projecten in meer dan 25 landen in Afrika 
zijn gefinancierd ter waarde van in totaal 
meer dan 4,8 miljard EUR; overwegende 
dat het EUTF heeft bewezen een flexibel 
instrument te zijn waarmee projecten snel 
kunnen worden uitgevoerd, hoewel het 
ook aanleiding heeft gegeven tot zorgen 
over de kwaliteit van de goedgekeurde 
projecten en, wat zorgwekkender is, over 
vermeende bijdragen tot onmenselijke en 
vernederende behandeling en/of de 
financiering van actoren die zich schuldig 
hebben gemaakt aan 
mensenrechtenschendingen, zoals in Libië, 
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Eritrea en Soedan;

Or. en

Amendement 13
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Ioan-Rareş Bogdan, 
Vasile Blaga, Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het 
EU-noodtrustfonds voor stabiliteit en de 
aanpak van de diepere oorzaken van 
onregelmatige migratie en ontheemding in 
Afrika (EUTF) in 2015 is opgericht; 
overwegende dat voor het EUTF 
voornamelijk gebruik wordt gemaakt 
(90 %) van officiële ontwikkelingshulp; 
overwegende dat het EUTF het 
belangrijkste financiële instrument voor de 
politieke betrekkingen van de EU met de 
Afrikaanse partners op het gebied van 
migratie is geworden; overwegende dat in 
het kader van het EUTF meer dan 
500 projecten in meer dan 25 landen in 
Afrika zijn gefinancierd ter waarde van in 
totaal meer dan 4,8 miljard EUR; 
overwegende dat het EUTF aanleiding 
heeft gegeven tot zorgen over de bijdrage 
tot onmenselijke en vernederende 
behandeling en/of de financiering van 
actoren die zich schuldig hebben gemaakt 
aan mensenrechtenschendingen, zoals in 
Libië, Eritrea en Soedan;

B. overwegende dat het 
EU-noodtrustfonds voor stabiliteit en de 
aanpak van de diepere oorzaken van 
onregelmatige migratie en ontheemding in 
Afrika (EUTF) in 2015 is opgericht; 
overwegende dat voor het EUTF 
voornamelijk gebruik wordt gemaakt 
(90 %) van officiële ontwikkelingshulp; 
overwegende dat het EUTF het 
belangrijkste financiële instrument voor de 
politieke betrekkingen van de EU met de 
Afrikaanse partners op het gebied van 
migratie is geworden; overwegende dat in 
het kader van het EUTF meer dan 500 
projecten in meer dan 26 partnerlanden 
verspreid over drie regio’s in Afrika: de 
Sahel en de regio rond het Tsjaadmeer, de 
Hoorn van Afrika en Noord-Afrika, zijn 
gefinancierd ter waarde van in totaal meer 
dan 4,8 miljard EUR; overwegende dat 
deze landen te kampen hebben met 
almaar grotere uitdagingen gaande van 
demografische druk, extreme armoede, 
een zwakke sociale en economische 
infrastructuur, interne spanningen en 
institutionele zwakten tot onvoldoende 
weerstand tegen voedselcrises en 
milieubelasting;

Or. en

Amendement 14
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Sira Rego

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het 
EU-noodtrustfonds voor stabiliteit en de 
aanpak van de diepere oorzaken van 
onregelmatige migratie en ontheemding in 
Afrika (EUTF) in 2015 is opgericht; 
overwegende dat voor het EUTF 
voornamelijk gebruik wordt gemaakt 
(90 %) van officiële ontwikkelingshulp; 
overwegende dat het EUTF het 
belangrijkste financiële instrument voor de 
politieke betrekkingen van de EU met de 
Afrikaanse partners op het gebied van 
migratie is geworden; overwegende dat in 
het kader van het EUTF meer dan 
500 projecten in meer dan 25 landen in 
Afrika zijn gefinancierd ter waarde van in 
totaal meer dan 4,8 miljard EUR; 
overwegende dat het EUTF aanleiding 
heeft gegeven tot zorgen over de bijdrage 
tot onmenselijke en vernederende 
behandeling en/of de financiering van 
actoren die zich schuldig hebben gemaakt 
aan mensenrechtenschendingen, zoals in 
Libië, Eritrea en Soedan;

B. overwegende dat het 
EU-noodtrustfonds voor stabiliteit en de 
aanpak van de diepere oorzaken van 
onregelmatige migratie en ontheemding in 
Afrika (EUTF) in 2015 is opgericht en is 
voorgesteld als een essentieel instrument 
voor de uitvoering van het actieplan van 
Valletta; overwegende dat het EUTF het 
belangrijkste financiële instrument voor de 
politieke betrekkingen van de EU met de 
Afrikaanse partners op het gebied van 
migratie is geworden; overwegende dat in 
het kader van het EUTF sinds 2016 meer 
dan 500 projecten in meer dan 25 landen in 
Afrika zijn gefinancierd ter waarde van in 
totaal meer dan 5 miljard EUR, waarvan 
4,4 miljard EUR uit de EU-begroting;

Or. en

Amendement 15
Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het 
EU-noodtrustfonds voor stabiliteit en de 
aanpak van de diepere oorzaken van 
onregelmatige migratie en ontheemding in 
Afrika (EUTF) in 2015 is opgericht; 

B. overwegende dat de doelstellingen 
van het EU-noodtrustfonds voor stabiliteit 
en de aanpak van de diepere oorzaken van 
onregelmatige migratie en ontheemding in 
Afrika (EUTF) met name worden bereikt 
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overwegende dat voor het EUTF 
voornamelijk gebruik wordt gemaakt 
(90 %) van officiële ontwikkelingshulp; 
overwegende dat het EUTF het 
belangrijkste financiële instrument voor de 
politieke betrekkingen van de EU met de 
Afrikaanse partners op het gebied van 
migratie is geworden; overwegende dat in 
het kader van het EUTF meer dan 
500 projecten in meer dan 25 landen in 
Afrika zijn gefinancierd ter waarde van in 
totaal meer dan 4,8 miljard EUR; 
overwegende dat het EUTF aanleiding 
heeft gegeven tot zorgen over de bijdrage 
tot onmenselijke en vernederende 
behandeling en/of de financiering van 
actoren die zich schuldig hebben gemaakt 
aan mensenrechtenschendingen, zoals in 
Libië, Eritrea en Soedan;

door het versterken van de rechtsstaat, het 
creëren van economische en 
onderwijskansen, het bevorderen van 
beter bestuur en effectieve duurzame 
terugkeer, overname en re-integratie van 
irreguliere migranten die niet voor 
bescherming in aanmerking komen; 
overwegende dat voor het EUTF 
voornamelijk gebruik wordt gemaakt 
(90 %) van officiële ontwikkelingshulp; 
overwegende dat het EUTF het 
belangrijkste financiële instrument voor de 
politieke betrekkingen van de EU met de 
Afrikaanse partners op het gebied van 
migratie is geworden; overwegende dat in 
het kader van het EUTF meer dan 500 
projecten in meer dan 25 landen in Afrika 
zijn gefinancierd ter waarde van in totaal 
meer dan 4,8 miljard EUR;

Or. en

Amendement 16
Nadine Morano

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het 
EU-noodtrustfonds voor stabiliteit en de 
aanpak van de diepere oorzaken van 
onregelmatige migratie en ontheemding in 
Afrika (EUTF) in 2015 is opgericht; 
overwegende dat voor het EUTF 
voornamelijk gebruik wordt gemaakt 
(90 %) van officiële ontwikkelingshulp; 
overwegende dat het EUTF het 
belangrijkste financiële instrument voor de 
politieke betrekkingen van de EU met de 
Afrikaanse partners op het gebied van 
migratie is geworden; overwegende dat in 
het kader van het EUTF meer dan 
500 projecten in meer dan 25 landen in 
Afrika zijn gefinancierd ter waarde van in 
totaal meer dan 4,8 miljard EUR; 

B. overwegende dat het 
EU-noodtrustfonds voor stabiliteit en de 
aanpak van de diepere oorzaken van 
onregelmatige migratie en ontheemding in 
Afrika (EUTF) in 2015 is opgericht; 
overwegende dat voor het EUTF 
voornamelijk gebruik wordt gemaakt 
(90 %) van officiële ontwikkelingshulp; 
overwegende dat het EUTF het 
belangrijkste financiële instrument voor de 
politieke betrekkingen van de EU met de 
Afrikaanse partners op het gebied van 
migratie is geworden; overwegende dat in 
het kader van het EUTF meer dan 
500 projecten in meer dan 25 landen in 
Afrika zijn gefinancierd ter waarde van in 
totaal meer dan 4,8 miljard EUR; 



AM\1226907NL.docx 13/50 PE680.984v01-00

NL

overwegende dat het EUTF aanleiding 
heeft gegeven tot zorgen over de bijdrage 
tot onmenselijke en vernederende 
behandeling en/of de financiering van 
actoren die zich schuldig hebben gemaakt 
aan mensenrechtenschendingen, zoals in 
Libië, Eritrea en Soedan;

overwegende dat het EUTF een belangrijk 
en flexibel instrument is geworden voor 
de stabiliteit van derde landen en voor de 
bestrijding van gedwongen ontheemding 
en de dieperliggende oorzaken van 
irreguliere migratie;

Or. fr

Amendement 17
Sira Rego

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat voor het EUTF 
voor Afrika voornamelijk gebruik wordt 
gemaakt van officiële ontwikkelingshulp, 
vooral uit het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF), en dat bij de 
uitvoering ervan de kernbeginselen van 
doeltreffende ontwikkelingshulp derhalve 
moeten worden geëerbiedigd; 
overwegende dat 
ontwikkelingsorganisaties zich zorgen 
maken dat het EUTF voor Afrika als 
politiek instrument wordt gebruikt en dat 
de nadruk erbij op projecten met een snel 
en kortstondig effect ligt om de 
migratiestromen naar Europa tegen te 
houden, wat niet strookt met het doel van 
officiële ontwikkelingshulp; overwegende 
dat er ook bezorgdheid is dat het EUTF 
heeft bijgedragen tot onmenselijke en 
vernederende behandeling en/of de 
financiering van actoren die zich schuldig 
hebben gemaakt aan 
mensenrechtenschendingen, bijvoorbeeld 
in Libië, Eritrea en Soedan;

Or. en
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Amendement 18
Jorge Buxadé Villalba, Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat netwerken voor 
migrantensmokkel en mensenhandel in 
het noorden van Afrika actief zijn, wat 
strategisch gelegen is tussen Afrika 
bezuiden de Sahara en Europa; 
overwegende dat de nationale kaders en 
capaciteit ter bestrijding van 
mensenhandel tussen de Afrikaanse 
landen onderling sterk verschillen en 
vaak te weinig middelen krijgen; 
overwegende dat Europol mensenmokkel 
naar Europa als een van de snelst 
groeiende criminele markten beschouwt, 
die ook banden heeft met andere soorten 
criminele activiteiten, waaronder 
drugshandel, witwaspraktijken of 
financiële fraude;

Or. en

Amendement 19
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Ioan-Rareş Bogdan, 
Vasile Blaga, Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat het EUTF voor 
Afrika de voorbije vier jaar zijn 
meerwaarde heeft bewezen als snel en 
doeltreffend uitvoeringsinstrument dat de 
politieke dialoog met een groot aantal 
partnerlanden bevordert, innovatieve 
benaderingen hanteert en concrete 
resultaten op het terrein boekt door 
middelen en deskundigheid van allerlei 
belanghebbenden, waaronder de 
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EU-lidstaten, samen te brengen;

Or. en

Amendement 20
Damien Carême

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat overeenkomstig 
artikel 208 VWEU het hoofddoel van het 
beleid van de Unie op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking erin bestaat 
de armoede terug te dringen en 
uiteindelijk uit te bannen;

Or. en

Amendement 21
Sira Rego

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat de EU sinds 2017 
via het Noord-Afrikaanse luik van het 
EUTF voor Afrika “Steun voor 
geïntegreerd grens- en migratiebeheer” 
57,2 miljoen EUR steun heeft verleend om 
de operationele capaciteit van de Libische 
kustwacht en marine en de Algemene 
Administratie voor de kustveiligheid te 
vergroten om mensen op zee te 
onderscheppen; overwegende dat, volgens 
gegevens van de IOM, in 2019 en 2020 
meer dan 20 000 mensen zijn onderschept 
door de door de EU gesteunde “Libische 
kustwachten”; overwegende dat in talrijke 
verslagen wordt bevestigd dat Libië nog 
steeds geen veilige ontschepingsplaats is 
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gelet op de ernstige 
mensenrechtenschendingen tegen 
vluchtelingen en migranten, en het 
aanhoudende conflict in het land; 
overwegende dat de Hoge Commissaris 
voor de mensenrechten van de Verenigde 
Naties op 8 mei 2020 heeft opgeroepen tot 
een moratorium op alle onderscheppingen 
en terugzendingen naar Libië; 
overwegende dat de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa 
in haar verslag van maart 2021, net als in 
2019, heeft opgeroepen om de steun aan 
de Libische kustwacht op te schorten die 
een impact heeft op onderscheppingen en 
terugzendingen;

Or. en

Amendement 22
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Ioan-Rareş Bogdan, 
Vasile Blaga, Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat, naarmate de 
crisis langer begon aan te slepen, de 
respons van het Madad-fonds van het 
EUTF verder is geëvolueerd in de richting 
van humanitaire ontwikkeling, door meer 
nadruk te leggen op systemen ter 
ondersteuning van de inspanningen en 
capaciteiten van de gastlanden om een 
antwoord te bieden op de aanhoudende 
vluchtelingencrisis, met name wat betreft 
openbare dienstverlening (onderwijs, 
gezondheid, water en hygiëne, 
levensonderhoud enz.) in Irak, Jordanië 
en Libanon;

Or. en
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Amendement 23
Damien Carême

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat uit recente 
verslagen van de Europese 
Rekenkamer1 bis en het maatschappelijk 
middenveld1 ter is gebleken dat de EU-
trustfondsen en de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije diverse 
tekortkomingen, waaronder juridische 
uitdagingen, vertonen, zoals het niet-
toepassen van de EU-regelgeving inzake 
openbare aanbestedingen, risico’s van 
belangenconflicten en ondoorzichtig 
beheer;
_________________
1 bis Europese Rekenkamer, “EU-
trustfonds voor Afrika: flexibel 
noodinstrument maar te weinig gericht”, 
2018, blz. 17. 
1 ter Davis, L., EU external expenditure on 
asylum, forced displacement and 
migration 2014-2019, Europese Raad 
voor vluchtelingen en ballingen, 2021.

Or. en

Amendement 24
Sira Rego

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat sommige 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld gerechtelijke procedures zijn 
gestart tegen de EU en haar lidstaten 
wegens mensenrechtenschendingen die 
direct of indirect verband houden met 
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bepaalde EUTF-projecten; overwegende 
dat bij de Europese Rekenkamer een 
klacht is ingediend over de EU-
financiering in Libië, waarbij is verzocht 
om opschorting van het programma dat 
steun verleent aan de Libische 
kustwachten, aangezien het inbreuk 
maakt op de Europese 
financieringswetten en internationale 
mensenrechtennormen1 bis; overwegende 
dat er ook bij het Internationaal Strafhof 
een klacht is ingediend tegen enkele 
ambtenaren van de EU en de lidstaten 
omdat zij verantwoordelijk zouden zijn 
voor de dood van duizenden mensen per 
jaar, de terugleiding (gedwongen 
terugkeer) van tienduizenden migranten 
die Libië proberen te ontvluchten, en de 
moorden, deportaties, gevangenneming, 
slavernij, martelingen, verkrachtingen, 
vervolgingen en andere onmenselijke 
daden die daarna tegen hen worden 
begaan1 ter; overwegende dat een 
Nederlandse vereniging van Eritrese 
vluchtelingen, de stichting Human Rights 
for Eritreans, in Amsterdam een 
rechtszaak heeft aangespannen tegen de 
EU wegens haar rol in het financieren 
van een EUTF-project voor wegenaanleg 
in Eritrea waarbij gebruik wordt gemaakt 
van dwangarbeid;
_________________
1 bis Global Legal Action Network 
(GLAN), “EU financial complicity in 
Libyan migrant abuses”.
1 ter Students of the Capstone on Counter-
Terrorism and International Crimes, 
mededeling aan het kantoor van de 
openbare aanklager van het 
Internationaal Strafhof getiteld “EU 
Migration Policies in the Central 
Mediterranean and Libya (2014-2019)”.

Or. en
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Amendement 25
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Ioan-Rareş Bogdan, 
Vasile Blaga, Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat het 
Madad-fonds van het EUTF heeft 
bewezen naar verhouding sneller 
projecten te kunnen opstarten dan 
normale ENI- of IPA-procedures; 
overwegende dat het ook schaalvoordelen 
heeft kunnen realiseren, dankzij 
grootschalige projecten van gemiddeld 
20 miljoen EUR en een gemiddelde 
uitvoeringstermijn van circa dertig 
maanden;

Or. en

Amendement 26
Sira Rego

Ontwerpadvies
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quinquies. overwegende dat is gemeld 
dat de programma’s ROCK en BMM van 
het EUTF voor Afrika in 2019 door de 
EU in Soedan zijn opgeschort; 
overwegende dat in een officieel EU-
document van december 2015 is 
opgemerkt dat het verstrekken van 
materiaal en opleiding aan de Soedanese 
veiligheidsdiensten en grenswachters zou 
kunnen worden “aangewend voor 
repressieve doeleinden” of het voorwerp 
zou kunnen zijn van “kritiek door ngo’s 
en het maatschappelijk middenveld 
wegens samenwerking met repressieve 
regeringen inzake migratie (met name in 
Eritrea en Soedan)”;
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Or. en

Amendement 27
Sira Rego

Ontwerpadvies
Overweging B sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B sexies. overwegende dat 
intraregionale mobiliteit in Afrika 
doorheen zijn hele geschiedenis een 
belangrijke rol heeft gespeeld; 
overwegende dat plaatselijke bevolkingen 
er, in geval van droogten, traditioneel in 
zijn geslaagd hun 
levensonderhoudsstrategieën te wijzigen 
en blijk hebben gegeven van een groot 
aanpassingsvermogen, waarbij migratie 
vaak een manier is geweest om hun 
bestaansmiddelen te diversifiëren; 
overwegende dat dit systeem sinds het 
begin van de jaren 2000, en met name 
sinds 2016, onder druk is komen te staan 
omdat de toenemende samenwerking met 
de EU-lidstaten, die irreguliere migratie 
vanuit Afrika naar Europa willen 
beperken, het vrije intraregionale verkeer 
van personen heeft afgeremd en de 
mogelijkheden voor inkomensgeneratie 
heeft beperkt;

Or. en

Amendement 28
Sira Rego

Ontwerpadvies
Overweging B septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B septies. overwegende dat het EUTF 
voor Afrika en andere EU-trustfondsen 
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eind 2021 aflopen; overwegende dat, 
volgens de huidige verwachtingen, 10 % 
van het volgend meerjarig 
financieringsinstrument, het NDICI, op 
een flexibele en stimulerende manier zal 
worden besteed aan migratiegerelateerde 
activiteiten, naast het vaststellen van 
onderling overeengekomen nationale 
indicatieve prioriteiten;

Or. en

Amendement 29
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne 
Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het feit dat het EUTF en 
de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije 
ad-hocinstrumenten zijn die buiten de 
EU-begroting zijn opgezet, waardoor 
zorgen zijn ontstaan omtrent het gebrek 
aan transparantie en democratische 
verantwoording van deze instrumenten; 
merkt op dat de governancestructuren van 
de instrumenten afwijken van de normale 
besluitvorming en de parlementaire 
controle hierop wordt omzeild;

1. merkt op dat de EU-trustfondsen, 
maar ook coördinatiemechanismen zoals 
de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije, 
ad-hocinstrumenten zijn die hoofdzakelijk 
in noodsituaties worden opgezet en de 
mogelijkheid bieden verschillende 
middelen samen te brengen, sneller 
beslissingen te nemen en flexibel te 
reageren op noodsituaties; erkent dat hun 
snelle respons op noodsituaties en het 
vergroten van de zichtbaarheid van het 
extern optreden van de EU een 
meerwaarde betekenen; betreurt echter 
dat de EU-trustfondsen buiten de 
EU-begroting zijn opgezet, waardoor 
zorgen zijn ontstaan omtrent het gebrek 
aan transparantie en democratische 
verantwoording van deze instrumenten, 
maar ook omtrent de dreiging ervan voor 
de eenheid van de EU-begroting; merkt op 
dat de governancestructuren van de 
instrumenten afwijken van de normale 
besluitvorming en de parlementaire 
controle hierop wordt omzeild; dringt er 
om die redenen op aan dat 
EU-trustfondsen en andere ad-
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hocinstrumenten voor migratiebeheer, 
ontwikkelingshulp en humanitaire hulp 
altijd slechts punctueel en tijdelijk worden 
ingezet als uitzondering op de regel; 
verzoekt de Commissie om de status van 
waarnemer van het Europees Parlement 
bij bestuursvergaderingen van de 
trustfondsen te formaliseren;

Or. en

Amendement 30
Nadine Morano

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het feit dat het EUTF en 
de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije 
ad-hocinstrumenten zijn die buiten de 
EU-begroting zijn opgezet, waardoor 
zorgen zijn ontstaan omtrent het gebrek 
aan transparantie en democratische 
verantwoording van deze instrumenten; 
merkt op dat de governancestructuren van 
de instrumenten afwijken van de normale 
besluitvorming en de parlementaire 
controle hierop wordt omzeild;

1. is ingenomen met de maatregelen 
en resultaten van het EUTF en de faciliteit 
voor vluchtelingen in Turkije; benadrukt 
dat bij de uitvoering van deze 
instrumenten de grondrechten moeten 
worden geëerbiedigd;

Or. fr

Amendement 31
Damien Carême

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het feit dat het EUTF en de 
faciliteit voor vluchtelingen in Turkije ad-
hocinstrumenten zijn die buiten de 
EU-begroting zijn opgezet, waardoor 

1. betreurt het feit dat het EUTF en de 
faciliteit voor vluchtelingen in Turkije ad-
hocinstrumenten zijn die afwijken van de 
normale besluitvorming en parlementaire 
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zorgen zijn ontstaan omtrent het gebrek 
aan transparantie en democratische 
verantwoording van deze instrumenten; 
merkt op dat de governancestructuren van 
de instrumenten afwijken van de normale 
besluitvorming en de parlementaire 
controle hierop wordt omzeild;

controle en democratisch toezicht erop 
wordt omzeild, waardoor zij een gebrek 
aan transparantie en democratische 
verantwoording vertonen; benadrukt dat 
gedetailleerde gegevens over 
financieringstoewijzingen niet 
beschikbaar of amper toegankelijk zijn;

Or. en

Amendement 32
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Ioan-Rareş Bogdan, 
Vasile Blaga, Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het feit dat het EUTF en 
de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije 
ad-hocinstrumenten zijn die buiten de 
EU-begroting zijn opgezet, waardoor 
zorgen zijn ontstaan omtrent het gebrek 
aan transparantie en democratische 
verantwoording van deze instrumenten; 
merkt op dat de governancestructuren van 
de instrumenten afwijken van de normale 
besluitvorming en de parlementaire 
controle hierop wordt omzeild;

1. wijst erop dat de EU-trustfondsen 
ad-hocinstrumenten zijn die buiten de 
EU-begroting zijn opgezet, waardoor 
zorgen zijn ontstaan omtrent het gebrek 
aan transparantie en democratische 
verantwoording van deze instrumenten; 
merkt op dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije van de andere 
EU-trustfondsen verschilt, voornamelijk 
omdat zij wel in de EU-begroting is 
ingebed;

Or. en

Amendement 33
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het feit dat het EUTF en 
de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije 
ad-hocinstrumenten zijn die buiten de 
EU-begroting zijn opgezet, waardoor 

1. betreurt het feit dat de 
EU-trustfondsen ad-hocinstrumenten zijn 
die buiten de EU-begroting zijn opgezet, 
waardoor zorgen zijn ontstaan omtrent het 
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zorgen zijn ontstaan omtrent het gebrek 
aan transparantie en democratische 
verantwoording van deze instrumenten; 
merkt op dat de governancestructuren van 
de instrumenten afwijken van de normale 
besluitvorming en de parlementaire 
controle hierop wordt omzeild;

gebrek aan transparantie en democratische 
verantwoording van deze instrumenten; 
merkt op dat de governancestructuren van 
de instrumenten afwijken van de normale 
besluitvorming en de parlementaire 
controle hierop wordt omzeild;

Or. en

Amendement 34
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. erkent dat de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije hulp verleent aan 
vluchtelingen en gastgemeenschappen in 
Turkije op het gebied van 
gezondheidszorg, humanitaire hulp, 
onderwijs en sociaaleconomische 
ondersteuning; merkt op dat deze hulp 
alleen terechtkomt bij geregistreerde 
vluchtelingen, waardoor velen verstoken 
blijven van hulp; wijst er in dit verband op 
dat bepaalde ngo’s, zoals Amnesty 
International, hebben gemeld dat het 
vanaf 2016 in sommige provincies en 
steden in Turkije moeilijk is gemaakt om 
zich te laten registeren; vindt het 
verontrustend dat deze 
levensnoodzakelijke hulp afhankelijk was 
van de uitvoering door beide partijen van 
de verklaring EU-Turkije; drukt zijn 
bezorgdheid uit over de twee projecten ter 
ondersteuning van het migratiebeheer die 
samen goed zijn voor 80 miljoen EUR, 
aangezien nationale of internationale 
waarnemers deze niet kunnen bezoeken 
en er evenmin toezicht op kunnen 
uitoefenen, en dit ook geldt voor de 
detentie-inrichtingen1 bis;
_________________
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1 bis 
https://www.globaldetentionproject.org/wp
-content/uploads/2019/10/ONLINE-
191024-Immigration-Detention-in-
Turkey.pdf

Or. en

Amendement 35
Damien Carême

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. maakt zich zorgen dat 
EU-middelen zijn gebruikt als hefboom 
om regeringen van partnerlanden onder 
druk te zetten om te voldoen aan de 
interne migratiedoelstellingen van de EU, 
ook wat betreft terugkeer en overname, in 
strijd met de artikelen 208, 209 en 212 
VWEU; betreurt dat ontwikkelingshulp 
wordt gebruikt voor de uitvoering van 
informele overeenkomsten waarop geen 
parlementaire controle en democratisch 
toezicht kan worden uitgeoefend, 
waaronder de verklaring EU-Turkije van 
18 maart 2016, het memorandum van 
overeenstemming tussen de Afrikaanse 
Unie en de EU inzake vrede, veiligheid en 
goed bestuur van 23 mei 2018 en het 
memorandum van overeenstemming 
tussen de EU en Nigeria van 29 augustus 
2019;

Or. en

Amendement 36
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Ioan-Rareş Bogdan, 
Vasile Blaga, Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie om de 
EU-trustfondsen en de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije transparanter te 
maken door middel van betere controle en 
om frequenter meer gedetailleerde 
informatie te delen met het Europees 
Parlement;

Or. en

Amendement 37
Damien Carême

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. merkt bezorgd op dat de 
EU-regelgeving inzake openbare 
aanbestedingen onvoldoende wordt 
toegepast op het externe migratiebeleid 
van de EU1 bis; is van mening dat de 
bepalingen van artikel 3 van 
Besluit C(2015) 7293 tot oprichting van 
een EU-noodtrustfonds en de 
humanitairehulpprojecten die worden 
gefinancierd via het Madad-fonds en de 
faciliteit voor vluchtelingen in Turkije, 
niet verenigbaar zijn met of vrijgesteld 
zijn van de EU-regelgeving inzake 
openbare aanbestedingen; wijst op het 
gebrek aan transparantie betreffende de 
toepassing en reikwijdte van de 
regelgeving inzake openbare 
aanbestedingen bij de keuze van de 
uitvoerende organisaties1 ter; betreurt dat 
de procedures en criteria voor de selectie 
van projecten onvoldoende duidelijk of 
gedocumenteerd zijn1 quater;
_________________
1 bis Spijkerboer, T., en Steyger, E., 
“European External Migration Funds 
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and Public Procurement Law”, European 
Papers, deel 4, 2019, nr. 2, blz. 493, 
blz. 520.
1 ter Ibid.
1 quater Speciaal verslag nr. 11/2017 van de 
Europese Rekenkamer: Het EU-
Trustfonds Bêkou voor de Centraal-
Afrikaanse Republiek: ondanks enkele 
tekortkomingen een hoopvolle start, 2017, 
blz. 36.

Or. en

Amendement 38
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. erkent dat sommige EUTF-
projecten onmisbare steun hebben 
verleend aan kwetsbare en 
gemarginaliseerde bevolkingsgroepen; 
wijst echter op de onevenredige nadruk op 
de EU-kant om irreguliere migratie door 
middel van het EUTF voor Afrika aan te 
pakken, en op de geringe impact van dit 
fonds op de creatie van economische 
kansen en banen, zoals ook is opgemerkt 
in de tussentijdse evaluatie ervan, hoewel 
dit een van de vier hoofddoelen van het 
fonds is;

Or. en

Amendement 39
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Ioan-Rareş Bogdan, 
Vasile Blaga, Isabel Wiseler-Lima, Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst op de noodzaak om streng 
toezicht te houden en controles uit te 
voeren om de naleving van het Financieel 
Reglement te waarborgen; verzoekt de 
Commissie vaker verslag uit te brengen 
over de faciliteit voor vluchtelingen in 
Turkije en vraagt haar ervoor te zorgen 
dat deze fondsen specifiek gericht zijn op 
vluchtelingenprojecten en niet voor 
andere doeleinden worden gebruikt;

Or. en

Amendement 40
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Ioan-Rareş Bogdan, 
Vasile Blaga, Isabel Wiseler-Lima, Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat de doelstellingen van 
de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije 
in overeenstemming zijn met de algemene 
beginselen, beleidsmaatregelen en 
doelstellingen van de EU, waaronder 
democratie, de rechtsstaat en 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 41
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is bezorgd over de governance van 
het EUTF en de samenstelling van het 

2. merkt op dat uit de tussentijdse 
evaluatie is gebleken dat de governance- 
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bestuur en de regionale operationele 
comités ervan, de ondoorzichtigheid van 
het proces voor de goedkeuring van 
projecten, het gebrek aan dialoogvoering 
met lokale organisaties van het 
maatschappelijk middenveld, waaronder 
mensenrechtenorganisaties, en het gebrek 
aan ex-ante- en lopende 
effectbeoordelingen met betrekking tot de 
grondrechten;

en beheerstructuur van het EUTF flexibel 
en efficiënt was en snel beslissingen nam 
op basis van een strategisch overzicht van 
de problemen en bekwame en 
geëngageerde medewerkers; merkt op dat 
dit ten koste is gegaan van transparantie, 
verantwoording en controle; blijft bezorgd 
over de governance van het EUTF voor 
Afrika, het samenbrengen van 
EU-middelen die allemaal voor andere 
doelen zijn bestemd, de samenstelling van 
het bestuur en de regionale operationele 
comités ervan, waardoor sommige 
lidstaten rechtstreekse beslissingen 
kunnen nemen over de besteding van 
EU-middelen op basis van een bijdrage 
van 3 miljoen EUR aan dit fonds, de 
ondoorzichtigheid van het proces voor de 
goedkeuring van projecten, het gebrek aan 
dialoogvoering met lokale organisaties van 
het maatschappelijk middenveld, 
waaronder mensenrechtenorganisaties; 
wijst op het gebrek aan ex-ante- en lopende 
effectbeoordelingen met betrekking tot de 
grondrechten en het feit dat de 
aanwending van de middelen niet 
afhankelijk is gemaakt van de 
eerbiediging van de grondrechten;

Or. en

Amendement 42
Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Abir 
Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is bezorgd over de governance van 
het EUTF en de samenstelling van het 
bestuur en de regionale operationele 
comités ervan, de ondoorzichtigheid van 
het proces voor de goedkeuring van 
projecten, het gebrek aan dialoogvoering 
met lokale organisaties van het 

2. is bezorgd over de governance van 
het EUTF en de samenstelling van het 
bestuur en de regionale operationele 
comités ervan, de ondoorzichtigheid van 
het proces voor de goedkeuring van 
projecten, het gebrek aan dialoogvoering 
met lokale organisaties van het 
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maatschappelijk middenveld, waaronder 
mensenrechtenorganisaties, en het gebrek 
aan ex-ante- en lopende 
effectbeoordelingen met betrekking tot de 
grondrechten;

maatschappelijk middenveld, waaronder 
mensenrechtenorganisaties, en het gebrek 
aan ex-ante- en lopende 
effectbeoordelingen met betrekking tot de 
grondrechten; dringt erop aan dat het 
EUTF, aangezien het eind 2021 afloopt, 
wordt gestroomlijnd in het nieuwe MFK 
zodat de continuïteit van de vastgelegde 
middelen wordt gewaarborgd en er meer 
parlementaire controle en democratische 
verantwoording mogelijk zijn;

Or. en

Amendement 43
Nadine Morano

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is bezorgd over de governance van 
het EUTF en de samenstelling van het 
bestuur en de regionale operationele 
comités ervan, de ondoorzichtigheid van 
het proces voor de goedkeuring van 
projecten, het gebrek aan dialoogvoering 
met lokale organisaties van het 
maatschappelijk middenveld, waaronder 
mensenrechtenorganisaties, en het gebrek 
aan ex-ante- en lopende 
effectbeoordelingen met betrekking tot de 
grondrechten;

2. is van mening dat de governance 
en flexibiliteit van het EUTF, alsook de 
wijze waarop het kan worden aangewend, 
troeven zijn; merkt evenwel op dat het 
fonds baat zou hebben bij meer 
parlementaire controle;

Or. fr

Amendement 44
Laura Huhtasaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement
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2. is bezorgd over de governance van 
het EUTF en de samenstelling van het 
bestuur en de regionale operationele 
comités ervan, de ondoorzichtigheid van 
het proces voor de goedkeuring van 
projecten, het gebrek aan dialoogvoering 
met lokale organisaties van het 
maatschappelijk middenveld, waaronder 
mensenrechtenorganisaties, en het gebrek 
aan ex-ante- en lopende 
effectbeoordelingen met betrekking tot de 
grondrechten;

2. is bezorgd over de governance van 
het EUTF en de samenstelling van het 
bestuur en de regionale operationele 
comités ervan en de ondoorzichtigheid van 
het proces voor de goedkeuring van 
projecten;

Or. en

Amendement 45
Damien Carême

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is bezorgd over de governance van 
het EUTF en de samenstelling van het 
bestuur en de regionale operationele 
comités ervan, de ondoorzichtigheid van 
het proces voor de goedkeuring van 
projecten, het gebrek aan dialoogvoering 
met lokale organisaties van het 
maatschappelijk middenveld, waaronder 
mensenrechtenorganisaties, en het gebrek 
aan ex-ante- en lopende 
effectbeoordelingen met betrekking tot de 
grondrechten;

2. is met name bezorgd over de 
governance van het EUTF en de 
samenstelling van het bestuur en de 
regionale operationele comités ervan, de 
ondoorzichtigheid van het proces voor de 
selectie en goedkeuring van projecten, het 
gebrek aan dialoogvoering met lokale 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld, waaronder 
mensenrechtenorganisaties, en het gebrek 
aan ex-ante- en lopende 
effectbeoordelingen met betrekking tot de 
doelbevolkingen en -landen, met name op 
het gebied van de grondrechten;

Or. en

Amendement 46
Emmanouil Fragkos, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Jorge Buxadé Villalba, 
Jean-François Jalkh

Ontwerpadvies
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Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is bezorgd over de governance van 
het EUTF en de samenstelling van het 
bestuur en de regionale operationele 
comités ervan, de ondoorzichtigheid van 
het proces voor de goedkeuring van 
projecten, het gebrek aan dialoogvoering 
met lokale organisaties van het 
maatschappelijk middenveld, waaronder 
mensenrechtenorganisaties, en het gebrek 
aan ex-ante- en lopende 
effectbeoordelingen met betrekking tot de 
grondrechten;

2. is bezorgd over de governance van 
het EUTF en de samenstelling van het 
bestuur en de regionale operationele 
comités ervan, de ondoorzichtigheid van 
het proces voor de goedkeuring van 
projecten, het gebrek aan institutionele 
dialoog op EU-niveau;

Or. en

Amendement 47
Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is bezorgd over de governance van 
het EUTF en de samenstelling van het 
bestuur en de regionale operationele 
comités ervan, de ondoorzichtigheid van 
het proces voor de goedkeuring van 
projecten, het gebrek aan dialoogvoering 
met lokale organisaties van het 
maatschappelijk middenveld, waaronder 
mensenrechtenorganisaties, en het gebrek 
aan ex-ante- en lopende 
effectbeoordelingen met betrekking tot de 
grondrechten;

2. is bezorgd over de governance van 
het EUTF en de samenstelling van het 
bestuur en de regionale operationele 
comités ervan, de ondoorzichtigheid van 
het proces voor de goedkeuring van 
projecten; is van mening dat er 
transparantie moet zijn over hoe het geld 
van de EU-belastingbetaler wordt besteed;

Or. en

Amendement 48
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Hilde Vautmans
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de belangrijke bijdrage 
van het Regionaal Trustfonds van de 
Europese Unie in respons op de Syrische 
crisis – het Madad-fonds – aan het 
bevorderen van de toegang tot 
basisdiensten zoals gezondheidszorg en 
onderwijs voor Syrische vluchtelingen, 
binnenlandse ontheemden en 
gastgemeenschappen in de buurlanden; 
is, gelet op de aanhoudende humanitaire 
crisis ten gevolge van het aanslepende 
conflict in Syrië, ingenomen met de 
recente goedkeuring van een steunpakket 
van 130 miljoen EUR voor Syrische 
vluchtelingen en lokale gemeenschappen 
in Jordanië en Libanon; dringt erop aan 
dat de overgang van het Madad-fonds in 
een nieuw MFK vlot verloopt zodat 
efficiënt contracten kunnen worden 
gesloten voor de reeds vastgelegde 
middelen en deze efficiënt kunnen worden 
ingezet;

Or. en

Amendement 49
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. maakt zich zorgen over de lopende 
besprekingen in de Raad om de 
financieringsinitiatieven van 
Team Europa inzake migratie uit te 
breiden om acties op het gebied van 
migratiebeheer in Afrika voor te stellen, 
waarbij de controle door het Europees 
Parlement opnieuw zou worden omzeild 
en waarbij over de toewijzing van officiële 
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ontwikkelingshulp zou worden beslist op 
basis van de politieke prioriteiten van de 
lidstaten en informele overeenkomsten; 
wijst erop dat de 10 % die in het NDICI is 
bestemd voor migratie en gedwongen 
verplaatsing bedoeld was om de ad-
hocinstrumenten te vervangen;

Or. en

Amendement 50
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het EUTF deel 
uitmaakt van een trend van een sterker op 
veiligheid gebaseerd en extern EU-
grensbeheer dat gericht is op de beperking 
van de irreguliere migratie naar de EU; 
wijst op de risico’s voor de 
ontwikkelingsdoelstellingen en de 
grondrechten die gepaard gaan met deze 
benadering.

3. benadrukt dat de onevenredige 
nadruk van het EUTF voor Afrika op de 
bestrijding van irreguliere migratie en 
doelstellingen 3 en 4 van het EUTF voor 
Afrika deel uitmaken van een trend van 
een sterker op veiligheid gebaseerd en 
extern EU-grensbeheer en dat ermee wordt 
afgestapt van een holistische benadering 
van migratie; wijst op de risico’s voor de 
ontwikkelingsdoelstellingen en de 
grondrechten die gepaard gaan met deze 
benadering; wijst op het risico dat indirect 
steun wordt verleend aan gewapende 
groeperingen die vaak instaan voor de 
grensbewaking in onstabiele landen, zoals 
het geval was in Soedan en Libië; wijst 
erop dat door het grotere aantal 
onderscheppingen door Noord-Afrikaanse 
kustwachten dankzij de steun vanuit het 
EUTF gevaarlijkere migratieroutes zijn 
ontstaan, zoals die naar de Canarische 
eilanden; herinnert eraan dat een 
doeltreffender migratiebeleid gestoeld is 
op steun die de opvang- en asielcapaciteit 
van de partnerlanden verbetert en 
kanalen voor menselijke mobiliteit 
creëert, waaronder legale en circulaire 
migratiekanalen; merkt op dat minder 
dan 1,5 % van de middelen van het EUTF 
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voor Afrika was toegewezen aan reguliere 
migratiekanalen;

Or. en

Amendement 51
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het EUTF deel 
uitmaakt van een trend van een sterker op 
veiligheid gebaseerd en extern 
EU-grensbeheer dat gericht is op de 
beperking van de irreguliere migratie naar 
de EU; wijst op de risico’s voor de 
ontwikkelingsdoelstellingen en de 
grondrechten die gepaard gaan met deze 
benadering.

3. benadrukt dat het EUTF deel 
uitmaakt van een trend van een sterker op 
veiligheid gebaseerd en extern 
EU-grensbeheer dat gericht is op de 
beperking van de irreguliere migratie naar 
de EU; erkent dat het coördineren van 
beleidsmaatregelen inzake migratiebeheer 
en ontwikkelingshulp een meerwaarde 
kan zijn voor de samenhang van het 
extern optreden van de EU; wijst er echter 
op dat het beperken van de mobiliteit om 
migratie te ontmoedigen vaak indruist 
tegen de ontwikkelingsdoelstellingen 
omdat de armoede erdoor toeneemt en de 
grondrechten in de verdrukking raken;

Or. en

Amendement 52
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Ioan-Rareş Bogdan, 
Vasile Blaga, Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het EUTF deel 
uitmaakt van een trend van een sterker op 
veiligheid gebaseerd en extern 
EU-grensbeheer dat gericht is op de 
beperking van de irreguliere migratie naar 

3. benadrukt dat de EU-trustfondsen 
partnerlanden ondersteunen om nationale 
en regionale strategieën inzake 
migratiebeheer te ontwikkelen in 
overeenstemming met internationale 
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de EU; wijst op de risico’s voor de 
ontwikkelingsdoelstellingen en de 
grondrechten die gepaard gaan met deze 
benadering.

normen, hun capaciteit te vergroten om 
irreguliere migratie te voorkomen, 
mensenhandel en migrantensmokkel te 
bestrijden, duurzame en waardige 
terugkeer en re-integratie te bevorderen, 
duurzame oplossingen te zoeken voor 
mensen die internationale bescherming 
behoeven, en de synergieën tussen 
migratie en ontwikkeling te verbeteren;

Or. en

Amendement 53
Damien Carême

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het EUTF deel 
uitmaakt van een trend van een sterker op 
veiligheid gebaseerd en extern 
EU-grensbeheer dat gericht is op de 
beperking van de irreguliere migratie naar 
de EU; wijst op de risico’s voor de 
ontwikkelingsdoelstellingen en de 
grondrechten die gepaard gaan met deze 
benadering.

3. benadrukt dat het EUTF deel 
uitmaakt van een trend van een sterker op 
veiligheid gebaseerd en extern 
EU-grensbeheer dat gericht is op de 
beperking van de irreguliere migratie naar 
de EU; wijst op de risico’s voor de 
ontwikkelingsdoelstellingen en de 
grondrechten die gepaard gaan met deze 
benadering; betreurt dat 37 % van het 
EUTF is toegewezen aan maatregelen die 
bedoeld zijn om migratie te beperken en te 
verminderen, terwijl minder dan 9 % is 
toegewezen aan de aanpak van de 
oorzaken van migratie en gedwongen 
verplaatsing;

Or. en

Amendement 54
Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het EUTF deel 
uitmaakt van een trend van een sterker op 
veiligheid gebaseerd en extern 
EU-grensbeheer dat gericht is op de 
beperking van de irreguliere migratie naar 
de EU; wijst op de risico’s voor de 
ontwikkelingsdoelstellingen en de 
grondrechten die gepaard gaan met deze 
benadering.

3. benadrukt dat het EUTF deel 
uitmaakt van een trend van een sterker op 
veiligheid gebaseerd en extern 
EU-grensbeheer dat gericht is op de 
beperking van de irreguliere migratie naar 
de EU; wijst erop dat er meer moet 
worden samengewerkt met de 
partnerlanden om het probleem van 
irreguliere migratie aan te pakken en 
terugkeer en overname te steunen; is van 
mening dat de doelstelling om irreguliere 
migratie te verminderen moet worden 
bereikt door meer grensbewaking en 
rechtshandhaving.

Or. en

Amendement 55
Jorge Buxadé Villalba, Rob Rooken, Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het EUTF deel 
uitmaakt van een trend van een sterker op 
veiligheid gebaseerd en extern 
EU-grensbeheer dat gericht is op de 
beperking van de irreguliere migratie naar 
de EU; wijst op de risico’s voor de 
ontwikkelingsdoelstellingen en de 
grondrechten die gepaard gaan met deze 
benadering.

3. benadrukt dat een van de 
hoofddoelstellingen van het EUTF erin 
bestaat bij te dragen tot een beter 
migratiebeheer, met inbegrip van het 
aanpakken van illegale migratie naar de 
EU; wijst erop dat de bestaande strategie 
niet doeltreffend is, zoals blijkt uit de 
huidige sterkte van de 
mensensmokkelmaffia, de exponentiële 
groei van het aantal irreguliere migranten 
dat in de EU aankomt, en de lage 
terugkeercijfers;

Or. en

Amendement 56
Laura Huhtasaari
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het EUTF deel 
uitmaakt van een trend van een sterker op 
veiligheid gebaseerd en extern 
EU-grensbeheer dat gericht is op de 
beperking van de irreguliere migratie naar 
de EU; wijst op de risico’s voor de 
ontwikkelingsdoelstellingen en de 
grondrechten die gepaard gaan met deze 
benadering.

3. benadrukt dat het EUTF deel 
uitmaakt van een trend van een sterker op 
veiligheid gebaseerd en extern 
EU-grensbeheer dat gericht is op de 
beperking van de irreguliere migratie naar 
de EU.

Or. en

Amendement 57
Emmanouil Fragkos, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Jean-François Jalkh

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het EUTF deel 
uitmaakt van een trend van een sterker op 
veiligheid gebaseerd en extern 
EU-grensbeheer dat gericht is op de 
beperking van de irreguliere migratie naar 
de EU; wijst op de risico’s voor de 
ontwikkelingsdoelstellingen en de 
grondrechten die gepaard gaan met deze 
benadering.

3. benadrukt dat het EUTF zou 
moeten bijdragen tot meer veiligheid en 
een extern EU-grensbeheer dat gericht is 
op de beperking van de irreguliere migratie 
naar de EU.

Or. en

Amendement 58
Nadine Morano

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement
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3. benadrukt dat het EUTF deel 
uitmaakt van een trend van een sterker op 
veiligheid gebaseerd en extern 
EU-grensbeheer dat gericht is op de 
beperking van de irreguliere migratie naar 
de EU; wijst op de risico’s voor de 
ontwikkelingsdoelstellingen en de 
grondrechten die gepaard gaan met deze 
benadering.

3. neemt er met voldoening kennis 
van dat het EUTF, in samenwerking met 
de begunstigde staten en op basis van een 
echt partnerschap, bijdraagt tot de 
veiligheid en het beheer van de grenzen 
van de Unie; is ingenomen met het feit dat 
een van de doelstellingen van het fonds 
erin bestaat de irreguliere migratie naar de 
EU terug te dringen.

Or. fr

Amendement 59
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert aan zijn oproep aan de 
Commissie en de EU-agentschappen om 
de samenwerking met derde landen te 
weigeren of te herzien, met inbegrip van 
een opschorting van specifieke 
financiering en projecten die een 
bedreiging vormen voor de 
mensenrechten van de betrokkenen, onder 
meer wanneer derde landen de 
grondrechten uit hoofde van zowel het 
VN-verdrag van 1951 betreffende de 
status van vluchtelingen als van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens niet volledig 
eerbiedigen, deze verdragen niet hebben 
geratificeerd of het SOLAS-verdrag en het 
SAR-verdrag niet naleven; benadrukt dat 
het extern migratiebeleid van de EU geen 
onderscheppingen op zee mag steunen 
waarbij mensen naar een onveilige haven 
worden teruggebracht; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor transparante 
risicobeoordelingen door onafhankelijke 
EU-organen en deskundigen van de 
impact van door de EU gefinancierde 
projecten op de mensenrechten van 
migranten en vluchtelingen, alsook op de 
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bredere bevolking in het land dat erdoor 
wordt getroffen; vraagt dat er 
controlemechanismen worden opgezet en 
duidelijke protocollen worden opgesteld 
om op te treden in geval van schendingen 
van de grondrechten;

Or. en

Amendement 60
Isabel Santos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beveelt aan het Europees 
Parlement meer toezicht te laten 
uitoefenen op zowel het EUTF als de 
faciliteit voor vluchtelingen in Turkije; is 
van mening dat het van cruciaal belang is 
dat het Europees Parlement een 
uitgebreidere controle uitoefent op de 
planning en het beheer van deze 
instrumenten en dat het jaarlijks op de 
hoogte wordt gehouden van de uitvoering 
van projecten in het kader van het EUTF 
en de faciliteit voor vluchtelingen in 
Turkije; is voorts van mening dat de 
Commissie jaarlijks verslag moet 
uitbrengen over de financiële uitvoering 
en de mensenrechten, waarbij het 
mensenrechtenverslag wordt opgesteld 
door een onafhankelijk toezichthoudend 
orgaan dat speciaal voor dit doel is 
opgericht;

Or. pt

Amendement 61
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat van de begroting van 
6 miljard EUR voor de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije, reeds 
4 miljard EUR is uitbetaald; verzoekt de 
Europese Commissie, gezien het 
herhaalde optreden van Turkije tegen de 
belangen van de lidstaten, de resterende 
2 miljard EUR te oormerken voor de 
financiering van acties voor de terugkeer 
van vluchtelingen zodra hun plaatsen van 
herkomst veilig zijn, en voor de 
wederopbouw van hun huizen, 
gemeenschappen en infrastructuur;

Or. es

Amendement 62
Damien Carême

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie met 
aandrang onmiddellijk stappen te 
ondernemen om de transparantie te 
verbeteren en parlementair toezicht op de 
vaststelling, uitvoering en follow-up van 
het EUTF en de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije mogelijk te 
maken, met inbegrip van alle toekomstige 
maatregelen uit hoofde van artikel 8, 
lid 10, van het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking (NDICI); 
dringt erop aan dat de 
verantwoordingsplicht van de instanties 
waaraan het rechtstreekse beheer van de 
middelen wordt toevertrouwd, wordt 
aangescherpt;

Or. en
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Amendement 63
Jorge Buxadé Villalba, Rob Rooken, Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beklemtoont dat ontwikkelingshulp 
en steun voor vluchtelingen van de EU en 
de lidstaten aan partnerlanden 
afhankelijk moeten zijn van loyale 
samenwerking en van hun naleving van 
het beleid inzake migratiebeheer en 
grensbewaking, terugkeer en overname; 
betreurt in dit verband dat de Europese 
Commissie niet optreedt tegen de 
bedreigingen en vijandige houding van 
begunstigde landen, zoals Turkije en 
Marokko;

Or. en

Amendement 64
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de EU op om de verklaring 
EU-Turkije te herzien en een volwaardige 
geïnstitutionaliseerde 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
EU en Turkije tot stand te brengen 
teneinde de governance, parlementaire 
controle en democratische 
verantwoording ervan te verbeteren, de 
eerbiediging van de 
mensenrechtennormen te waarborgen en 
ervoor te zorgen dat de humanitaire hulp 
en steun uit de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije niet in het 
gedrang komt door politieke instabiliteit.
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Or. en

Amendement 65
Assita Kanko

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat alle toekomstige 
voorstellen om de EU-financiering aan 
Turkije te verhogen aan een grondige, 
transparante en democratische controle 
moeten worden onderworpen; 
beklemtoont dat er geen bijkomende 
financiering mag worden toegewezen en 
dat de betrekkingen met Turkije niet 
mogen worden verdiept zolang Turkije 
niet heeft bewezen dat het al zijn huidige 
verplichtingen kan nakomen en de 
mensenrechtennormen eerbiedigt.

Or. en

Amendement 66
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Ioan-Rareş Bogdan, 
Vasile Blaga, Isabel Wiseler-Lima, Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de EU-trustfondsen 
landen steunen die vluchtelingen 
opvangen, door te investeren in 
gezondheidszorg en onderwijs, 
economische ontwikkeling en integratie in 
de arbeidsmarkten, voor zowel de lokale 
gemeenschappen als de vluchtelingen, 
met name voor kwetsbare groepen zoals 
vrouwen en jongeren;

Or. en
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Amendement 67
Damien Carême

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een volledig en duidelijk 
overzicht te verstrekken van alle fondsen 
waaruit de samenwerking met derde 
landen op het gebied van migratiebeheer 
is gefinancierd, van alle financiële 
instrumenten en de uitvoering daarvan, 
met inbegrip van informatie over de 
hoogte, de doelstellingen, het doel, de 
subsidiabele acties en de bron van de 
financiering, alsook uitgebreide 
informatie over eventuele andere 
steunmaatregelen van EU-agentschappen, 
zoals het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap, zodat het Europees 
Parlement zijn institutionele rol van 
toezichthouder op de uitvoering van de 
EU-begroting efficiënt kan vervullen;

Or. en

Amendement 68
Jorge Buxadé Villalba, Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. betreurt dat slechts 5 % van de 
EUTF-begroting voor migratie, mobiliteit 
en gedwongen verplaatsing wordt besteed 
aan activiteiten ter bestrijding van 
mensenhandel en -smokkel; benadrukt 
dat bij de huidige en toekomstige 
financieringsinstrumenten de nadruk 
moet worden gelegd op en voorrang moet 
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worden gegeven aan een beter 
migratiebeheer, met inbegrip van de 
beheersing en voorkoming van illegale 
migratie, de bestrijding van 
mensenhandel en migrantensmokkel, de 
bevordering van effectieve terugkeer en 
overname en capaciteitsopbouw inzake 
rechtshandhaving.

Or. en

Amendement 69
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. dringt er nogmaals bij de 
Commissie en de lidstaten op aan om, 
gelet op de ernstige schendingen van de 
mensenrechten van vluchtelingen, 
asielzoekers en migranten in Libië, 
waaronder die van op zee onderschepte 
personen, met spoed alle 
samenwerkingsactiviteiten met de 
Libische kustwacht te heroverwegen en op 
te schorten totdat er duidelijke 
waarborgen zijn voor de naleving van de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 70
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Ioan-Rareş Bogdan, 
Vasile Blaga, Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst erop dat aangelegenheden die 
momenteel onder de EU-trustfondsen 
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vallen, kunnen worden gefinancierd 
vanuit de componenten van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking: geografisch, thematisch 
of snelle respons; beklemtoont dat 
migratie een van de prioriteiten van het 
nieuwe instrument zou moeten zijn met 
een voorgesteld uitgavenstreefcijfer van 
10 %.

Or. en

Amendement 71
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. dringt er bij de Commissie 
op aan ten hoogste een jaar nadat alle 
activiteiten van het EUTF voor Afrika zijn 
voltooid een ex-postevaluatie uit te voeren 
en daarover verslag uit te brengen aan het 
Europees Parlement; verzoekt de 
Commissie om het maatschappelijk 
middenveld bij deze evaluatie te betrekken 
en bijzondere aandacht te besteden aan de 
impact van het fonds op ontwikkeling en 
grondrechten, met bijzondere aandacht 
voor projecten in het kader van 
doelstellingen 3 en 4;

Or. en

Amendement 72
Damien Carême

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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3 quater. wijst erop dat het kader van 
het EUTF en de faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije, alsook de 
eventuele opvolgers ervan, duidelijk moet 
worden afgebakend, met inbegrip van de 
omschrijving van, verslaglegging over, 
monitoring en evaluatie van de projecten, 
zodat acties die vanuit het EUTF en de 
faciliteit voor vluchtelingen in Turkije 
worden gefinancierd, bijdragen tot de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen van die fondsen en niet 
voor andere doeleinden worden gebruikt;

Or. en

Amendement 73
Damien Carême

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. toont zich bezorgd over het 
feit dat sinds 2016 
ontwikkelingssamenwerking in 
toenemende mate afhankelijk wordt 
gemaakt van migratiebeheer; benadrukt 
dat de inzet van 
ontwikkelingssamenwerking als stimulans 
voor migratiebeheer de zinvolle acties 
voor de behoeften van mensen in 
ontwikkelingslanden, de rechten van 
vluchtelingen en migranten en de 
mogelijke gevolgen voor regionale 
migratiepatronen en de bijdrage aan 
lokale economieën ondermijnt en 
daarmee ook een breed scala aan rechten 
op basis van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
ondermijnt;

Or. en
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Amendement 74
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. verzoekt de Commissie om 
het NDICI en zijn internationale 
partnerschappen te gebruiken om de 
bescherming van vluchtelingen en 
migranten te verbeteren, in 
overeenstemming met het Europees en 
internationaal recht, en ervoor te zorgen 
dat officiële ontwikkelingshulp wordt 
gebruikt om duurzame menselijke 
ontwikkeling, democratie en 
mensenrechten te ondersteunen en in 
stand te houden, ter bescherming van 
eenieder;

Or. en

Amendement 75
Damien Carême

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. merkt bezorgd op dat 
samenwerking met derde landen inzake 
migratiebeheer via de “snelle respons”-
component van het NDICI kan worden 
gefinancierd zonder dat de Commissie 
programmeringsdocumenten bekend moet 
maken of het maatschappelijk middenveld 
moet raadplegen en zonder het Parlement 
erbij te betrekken; dringt er in dit verband 
op aan dat het meerjarig financieel kader 
voor 2021-2027 gepaard gaat met een 
goed doordacht mensenrechtenkader voor 
de identificatie, uitvoering en monitoring 
van toekomstige 
samenwerkingsprogramma’s op het 
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gebied van migratie;

Or. en

Amendement 76
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. dringt er bij de Commissie 
nogmaals op aan geregeld en openbaar 
verslag uit te brengen over de 
financiering van migratiegerelateerde 
samenwerkingsprogramma’s in derde 
landen en hun impact op de 
mensenrechten; verzoekt de Commissie te 
waarborgen dat het Europees Parlement 
zijn rol van controleur en toezichthouder 
op de begroting met betrekking tot de 
gehele EU-financiering kan vervullen.

Or. en

Amendement 77
Damien Carême

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 septies. wijst erop dat moet worden 
gewaarborgd dat een aanzienlijk deel van 
de EU-financiering wordt voorbehouden 
aan de eerbiediging van de 
mensenrechten en internationale 
bescherming; vraagt in dit verband dat 
een aanzienlijk deel van de toekomstige 
EU-financiering op het gebied van 
migratie wordt toegewezen aan 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld in derde landen teneinde 
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bijstand te verlenen aan migranten en 
hun rechten te beschermen en te 
monitoren.

Or. en


