
PR\1162924NL.docx PE627.819v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2014-2019

Commissie buitenlandse zaken

2018/0247(COD)

30.10. 2018

***I
ONTWERPVERSLAG

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)
(COM(2018) 465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Commissie buitenlandse zaken

Rapporteur: Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra



PE627.819v01-00 2/45 PR\1162924NL.docx

NL

PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)
(COM(2018) 465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018)0465),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 212, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C8-0274/2018),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...1

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van ...2

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en de adviezen van de 
Commissie internationale handel, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie regionale 
ontwikkeling en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(A8-0000/2018),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het instrument voor (2) De doelstellingen van het 

                                               
1

2
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pretoetredingssteun heeft aanzienlijk 
andere doelstellingen dan het externe 
optreden van de Unie in het algemeen, 
aangezien dit instrument erop gericht is de 
in bijlage I genoemde begunstigden voor te 
bereiden op het toekomstige lidmaatschap 
van de Unie en het toetredingsproces te 
ondersteunen. Het is daarom van essentieel 
belang dat er een specifiek instrument 
bestaat ter ondersteuning van de 
uitbreiding, met dien verstande dat dit een 
aanvulling dient te vormen op de algemene 
doelstellingen van het externe optreden van 
de Unie, en met name die van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (NDICI).

instrument voor pretoetredingssteun 
vloeien voort uit de beginselen van het 
externe optreden van de Unie, vastgelegd 
in artikel 21 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie (VEU) en het 
onderscheidende karakter van dit 
instrument dat erop gericht is de in bijlage 
I genoemde begunstigden 
("begunstigden") voor te bereiden op het 
toekomstige lidmaatschap van de Unie en 
het toetredingsproces te ondersteunen. Het 
is daarom van essentieel belang dat er een 
specifiek instrument bestaat ter 
ondersteuning van de uitbreiding, met dien 
verstande dat dit een aanvulling dient te 
vormen op de algemene doelstellingen van 
het externe optreden van de Unie, en met 
name die van het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking (NDICI).

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In artikel 49 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU)
wordt bepaald dat elke Europese staat die 
de waarden van eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de rechten van de mens, waaronder de 
rechten van personen die tot minderheden 
behoren, eerbiedigt en zich ertoe verbindt 
deze waarden uit te dragen, kan verzoeken 
lid te worden van de Unie. Een Europese 
staat die het lidmaatschap van de Unie 
heeft aangevraagd, kan alleen lid worden 
als vaststaat dat hij voldoet aan de 
lidmaatschapscriteria die de Europese 
Raad van Kopenhagen in juni 1993 heeft 

(3) In artikel 49 VEU wordt bepaald 
dat elke Europese staat die de waarden van 
eerbied voor de menselijke waardigheid, 
vrijheid, democratie, gelijkheid, de 
rechtsstaat en eerbiediging van de rechten 
van de mens, waaronder de rechten van 
personen die tot minderheden behoren, 
eerbiedigt en zich ertoe verbindt deze 
waarden uit te dragen, kan verzoeken lid te 
worden van de Unie. Dit zijn de 
gemeenschappelijke waarden van 
lidstaten in een samenleving die wordt 
gekenmerkt door pluralisme, non-
discriminatie, verdraagzaamheid, 
rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen.
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vastgesteld (de „criteria van 
Kopenhagen”), en op voorwaarde dat de 
Unie het vermogen heeft om het nieuwe 
lid op te nemen. De criteria van 
Kopenhagen hebben betrekking op 
stabiele instellingen die de democratie, de 
rechtsstaat, de mensenrechten en het 
respect voor en de bescherming van 
minderheden, het bestaan van een 
functionerende markteconomie, de 
capaciteit om de concurrentiedruk en de 
marktkrachten binnen de Unie het hoofd 
te kunnen bieden, garanderen en op het 
vermogen om niet alleen de rechten maar 
ook de plichten die uit de verdragen 
voortvloeien, op zich te nemen, zoals het 
nastreven van de doelstellingen van een 
politieke, economische en monetaire unie.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Een Europese staat die het 
lidmaatschap van de Unie heeft 
aangevraagd, kan alleen lid worden van 
de Unie als vaststaat dat hij volledig 
voldoet aan de toetredingscriteria die de 
Europese Raad van Kopenhagen in juni 
1993 heeft vastgesteld (de "criteria van 
Kopenhagen") en op voorwaarde dat de 
Unie het vermogen heeft het nieuwe lid op 
te nemen. Die criteria hebben betrekking 
op stabiele instellingen die de democratie, 
de rechtsstaat, de mensenrechten en het 
respect voor en de bescherming van 
minderheden, het bestaan van een 
functionerende markteconomie, de 
capaciteit om de concurrentiedruk en de 
marktkrachten binnen de Unie het hoofd 
te kunnen bieden, garanderen en op het 
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vermogen om niet alleen de rechten maar 
ook de plichten die uit de verdragen 
voortvloeien, aan te nemen, zoals het 
nastreven van de doelstellingen van een 
politieke, economische en monetaire unie.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Steun dient tevens te worden 
verleend uit hoofde van de overeenkomsten 
die de Unie heeft gesloten met de in 
bijlage I vermelde begunstigden. De steun 
moet er voornamelijk op toegespitst zijn de 
in bijlage I vermelde begunstigden te 
helpen hun democratische instellingen en 
de rechtsstaat te versterken, hun justitiële 
stelsel en openbaar bestuur te hervormen, 
de grondrechten te eerbiedigen en 
gendergelijkheid, verdraagzaamheid, 
sociale inclusie en non-discriminatie te 
bevorderen. Bij de bijstand moeten ook de
belangrijkste beginselen en rechten, zoals 
vastgesteld in het kader van de Europese 
pijler van sociale rechten, worden 
ondersteund. De bijstand moet de 
inspanningen blijven ondersteunen die de 
begunstigden leveren om de regionale, 
macroregionale en grensoverschrijdende 
samenwerking alsmede de territoriale 
ontwikkeling te bevorderen, onder andere 
door uitvoering van de macroregionale 
strategieën van de Unie. Ook hun 
economische en sociale ontwikkeling en 
hun economische governance moeten 
worden gestimuleerd, waarbij moet worden 
gestreefd naar een agenda voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, onder meer 
door uitvoering van beleid inzake regionale 
ontwikkeling, landbouw- en 

(7) Steun dient tevens te worden 
verleend uit hoofde van de overeenkomsten 
die de Unie heeft gesloten met de 
begunstigden. De steun moet er 
voornamelijk op toegespitst zijn de 
begunstigden te helpen hun democratische 
instellingen en de rechtsstaat te versterken, 
hun justitiële stelsel en openbaar bestuur te 
hervormen, de grondrechten te eerbiedigen, 
met inbegrip van de rechten van mensen 
die tot minderheden behoren, en 
gendergelijkheid, verdraagzaamheid, 
sociale inclusie en non-discriminatie te 
bevorderen, alsook de internationaal 
overeengekomen arbeidsnormen inzake 
de rechten van werknemers te 
eerbiedigen. Bij de bijstand moet ook de 
naleving door de begunstigden van de 
belangrijkste beginselen en rechten, zoals 
vastgesteld in het kader van de Europese 
pijler van sociale rechten, de sociale 
markteconomie en de convergentie naar 
het sociale acquis worden ondersteund. De 
bijstand moet de inspanningen blijven 
ondersteunen die de begunstigden leveren 
om de regionale, macroregionale en 
grensoverschrijdende samenwerking 
alsmede de territoriale ontwikkeling te 
bevorderen, onder andere door uitvoering 
van de macroregionale strategieën van de 
Unie. Ook hun economische en sociale 
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plattelandsontwikkelingsbeleid, sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid en de 
ontwikkeling van de digitale economie en 
de digitale samenleving, ook in 
overeenstemming met het 
vlaggenschipinitiatief Digitale Agenda 
voor de Westelijke Balkan.

ontwikkeling en hun economische 
governance moeten worden gestimuleerd, 
waarbij moet worden gestreefd naar een 
agenda voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, onder meer door 
uitvoering van beleid inzake regionale 
ontwikkeling, landbouw- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid, sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid en de 
ontwikkeling van de digitale economie en 
de digitale samenleving, ook in 
overeenstemming met het 
vlaggenschipinitiatief Digitale Agenda 
voor de Westelijke Balkan.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Acties in het kader van het door 
deze verordening ingestelde instrument, 
moeten er ook toe bijdragen de 
begunstigden te helpen bij de geleidelijke 
aanpassing aan het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB), 
dat een wezenlijk deel van het 
toetredingsproces uitmaakt.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Volgens het beginsel van de (12) Volgens het beginsel van de 
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participatieve democratie moet de 
Commissie voor alle in bijlage I vermelde
begunstigden aanmoedigen dat
parlementair toezicht wordt uitgeoefend
op de steun die die begunstigden 
ontvangen.

participatieve democratie moet de 
Commissie voor alle begunstigden de 
versterking van de parlementaire 
capaciteit en het parlementaire toezicht op 
de steun die die begunstigden ontvangen, 
bevorderen.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De in bijlage I vermelde
begunstigden moeten beter voorbereid zijn 
op wereldwijde uitdagingen zoals 
duurzame ontwikkeling en 
klimaatverandering, en zich aansluiten bij 
de inspanningen van de Unie om die 
problemen aan te pakken. Gelet op het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering in overeenstemming 
met de verplichting die de Unie is 
aangegaan om de overeenkomst van Parijs 
en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's) uit te voeren, moet dit programma 
bijdragen aan de integratie van klimaatactie 
in het beleid van de Unie en de 
verwezenlijking van het algemene streven 
dat 25% van de uitgaven op de EU-
begroting de klimaatdoelstellingen moet 
ondersteunen. Bij de acties in het kader van 
dit programma zal naar verwachting 16% 
van het totale budget van het programma 
bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. De 
relevante acties zullen worden vastgesteld 
tijdens de voorbereiding en uitvoering van 
het programma, en de totale bijdrage via 
dit programma zal worden geëvalueerd en 
getoetst.

(13) De begunstigden moeten beter 
voorbereid zijn op wereldwijde 
uitdagingen als duurzame ontwikkeling en 
klimaatverandering, en moeten zich 
aansluiten bij de inspanningen van de Unie 
om die problemen aan te pakken. Gelet op 
het belang van de strijd tegen 
klimaatverandering in overeenstemming 
met de verplichting die de Unie is 
aangegaan om de overeenkomst van Parijs 
en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's) uit te voeren, moet dit programma 
bijdragen aan de integratie van klimaatactie 
in het beleid van de Unie en de 
verwezenlijking van het algemene streven 
dat 25% van de uitgaven op de EU-
begroting de klimaatdoelstellingen moet 
ondersteunen. Bij de acties in het kader van 
dit programma moet ernaar worden 
gestreefd dat 16 % van het totale budget 
van het programma bijdraagt aan de 
klimaatdoelstellingen, met als doel dat 
klimaatgerelateerde uitgaven tegen 2027 
30 % van de MFK-uitgaven bereiken. De 
relevante acties zullen worden vastgesteld 
tijdens de voorbereiding en uitvoering van 
het programma, en de totale bijdrage via 
dit programma zal worden geëvalueerd en 
getoetst.
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Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De Commissie en de lidstaten 
moeten zorgen voor naleving, samenhang 
en complementariteit van hun steun, met 
name door regelmatig overleg te plegen en 
frequent informatie uit te wisselen in de 
verschillende fasen van de steuncyclus. De 
noodzakelijke maatregelen moeten worden 
genomen om de coördinatie en de 
complementariteit te verbeteren, onder 
meer door regelmatig overleg met andere 
donoren. De rol van maatschappelijke 
organisaties moet worden versterkt, zowel 
in het kader van programma’s die via 
overheidsinstanties worden uitgevoerd, als 
wanneer die organisaties direct 
begunstigde zijn van steun van de Unie.

(16) De Commissie en de lidstaten 
moeten zorgen voor naleving, samenhang, 
consistentie en complementariteit van hun 
steun, met name door regelmatig overleg te 
plegen en frequent informatie uit te 
wisselen in de verschillende fasen van de 
steuncyclus. De noodzakelijke maatregelen 
moeten worden genomen om de 
coördinatie en de complementariteit te 
verbeteren, onder meer door regelmatig 
overleg met andere donoren. De rol van 
verschillende onafhankelijke
maatschappelijke organisaties en 
verschillende typen en niveaus van lokale 
overheden moet op passende wijze worden 
versterkt, zowel in het kader van 
programma's die via overheidsinstanties 
worden uitgevoerd, als wanneer die 
organisaties direct begunstigde zijn van 
steun van de Unie.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De prioritering van acties om de 
doelstellingen te bereiken op de betrokken 
beleidsterreinen die uit hoofde van deze 
verordening zullen worden ondersteund, 
moet door de Commissie worden 

(17) De prioritering van acties om de 
doelstellingen te bereiken op de betrokken 
beleidsterreinen die uit hoofde van deze 
verordening zullen worden ondersteund, 
moet door de Commissie worden 
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vastgesteld in een programmeringskader 
voor de duur van het meerjarig financieel 
kader van de Unie voor de periode van 
2021 tot 2027, in partnerschap met de in 
bijlage I vermelde begunstigden, op basis 
van de uitbreidingsagenda en hun 
specifieke behoeften en in 
overeenstemming met de in deze 
verordening omschreven algemene en 
specifieke doelstellingen, met 
inachtneming van de nationale strategieën 
ter zake. Het programmeringskader moet 
bepalen op welke gebieden bijstand moet 
worden verleend, met een indicatieve 
toewijzing per steungebied, inclusief een 
schatting van de klimaatgerelateerde
uitgaven.

vastgesteld in een programmeringskader 
voor de duur van het meerjarig financieel 
kader van de Unie voor de periode van 
2021 tot 2027. Deze prioritering moet in 
partnerschap met de begunstigden worden 
vastgesteld, op basis van de 
uitbreidingsagenda en hun specifieke 
behoeften en in overeenstemming met de 
in deze verordening omschreven algemene 
en specifieke doelstellingen, met 
inachtneming van de nationale strategieën 
ter zake en de bijbehorende resoluties van 
het Europees Parlement. Dit partnerschap 
moet, in voorkomend geval, de bevoegde 
autoriteiten en maatschappelijke 
organisaties omvatten. De Commissie 
moet samenwerking tussen de relevante 
belanghebbenden en de coördinatie van 
donoren stimuleren. Het 
programmeringskader moet bepalen op 
welke gebieden bijstand moet worden 
verleend, met een indicatieve toewijzing 
per steungebied, inclusief een schatting van 
de aan klimaat en gendergelijkheid 
gerelateerde uitgaven. De bevoegdheid 
om, overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, handelingen vast te 
stellen, moet aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot de 
aanvulling van deze verordening, door het 
IPA-programmeringskader en de 
herziening daarvan uiterlijk op 30 juni 
2025 goed te keuren.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het is in het belang van de Unie dat 
de in bijlage I vermelde begunstigden 

(18) Het is in het algemeen belang van 
de Unie en de begunstigden dat de 
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worden ondersteund bij hun inspanningen 
om hervormingen door te voeren met het 
oog op het lidmaatschap van de Unie. Het 
beheer van de steun moet sterk 
resultaatgericht zijn en begunstigden 
stimuleren die hun blijk geven van hun 
hervormingsbereidheid door de 
pretoetredingssteun efficiënt uit te voeren 
en vorderingen te maken bij het vervullen 
van de lidmaatschapscriteria.

begunstigden worden ondersteund bij hun 
inspanningen om hervormingen in hun 
beleids-, wettelijke en economische 
systemen door te voeren met het oog op het 
lidmaatschap van de Unie. Het beheer van 
de steun moet sterk resultaatgericht zijn en 
begunstigden stimuleren die hun blijk 
geven van hun hervormingsbereidheid door 
de pretoetredingssteun efficiënt uit te 
voeren en vorderingen te maken bij het 
vervullen van de lidmaatschapscriteria. De 
steun moet worden toegewezen volgens de 
op prestaties gebaseerde aanpak, 
overeenkomstig het beginsel van een 
eerlijke verdeling en duidelijke gevolgen 
in gevallen waar de eerbiediging van de 
menselijke waardigheid, vrijheid, 
democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en 
mensenrechten ernstig wordt aangetast.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Onverminderd de 
begrotingsprocedure en de bepalingen 
inzake de opschorting van steun in 
internationale overeenkomsten met 
begunstigden, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de
wijziging van bijlage I bij deze 
verordening teneinde de bijstand van de 
Unie geheel of gedeeltelijk te schorsen. 
Deze bevoegdheid moet worden gebruikt 
wanneer een begunstigde het beginsel van 
democratie, de rechtsstaat, de 
mensenrechten en de fundamentele 
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vrijheden niet eerbiedigt of de 
verbintenissen schendt die zijn aangegaan 
in de desbetreffende overeenkomsten met 
de Unie. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat de redenen die de 
opschorting van de steun rechtvaardigen, 
niet langer van toepassing zijn, moet zij de 
bevoegdheid krijgen om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van bijlage I om de steun van de Unie 
opnieuw in te stellen.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De overgang van direct beheer van 
de pretoetredingsfondsen door de 
Commissie naar indirect beheer door de in 
bijlage I vermelde begunstigden moet 
geleidelijk verlopen en overeenstemmen 
met de capaciteit van elk van deze 
begunstigden. De steun moet gebruik 
blijven maken van de structuren en 
instrumenten die hun waarde in het 
pretoetredingsproces al bewezen hebben.

(19) De overgang van direct beheer van 
de pretoetredingsfondsen door de 
Commissie naar indirect beheer door de 
begunstigden moet geleidelijk verlopen en 
overeenstemmen met de capaciteit van elk 
van deze begunstigden. De overgang naar 
indirect beheer door de begunstigden 
moet worden opgeschort in specifieke 
beleids- of programmagebieden in het 
geval dat die capaciteiten aanzienlijk 
verminderen of indien een dergelijk 
beheer resulteert in een inefficiënt 
gebruik van de Uniefondsen, wat 
aanleiding geeft tot aanzienlijke 
tekortkomingen met betrekking tot de 
toepasselijke verplichtingen. Bij een 
dergelijke beslissing moet voldoende 
rekening worden gehouden met mogelijke 
negatieve economische en sociale 
gevolgen. De steun moet gebruik blijven 
maken van de structuren en instrumenten 
die hun waarde in het pretoetredingsproces 
al bewezen hebben.

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Alle 
financieringstoewijzingen uit hoofde van 
deze verordening, moeten op 
transparante, doeltreffende, 
verantwoordelijke, gedepolitiseerde en 
niet-discriminerende wijze worden 
uitgevoerd, onder andere door middel van 
een billijke verdeling die de behoeften van 
de regio's en lokale gemeenschappen 
weerspiegelt. De Commissie, de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
("HV/VV") en met name de delegaties 
van de Unie moeten nauwlettend in de 
gaten houden dat aan deze criteria wordt 
voldaan en dat de beginselen van 
transparantie, verantwoordingsplicht en 
non-discriminatie in acht worden 
genomen.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 ter) De Commissie, de HV/VV 
en met name de delegaties van de Unie en 
de begunstigden moeten de zichtbaarheid 
van de pretoetredingssteun van de Unie 
vergroten om de toegevoegde waarde van 
de steun van de Unie kenbaar te maken. 
De ontvangers van EU-financiering 
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moeten de oorsprong van de financiering 
van de Unie erkennen en ervoor zorgen 
dat deze goed zichtbaar is. IPA moet 
bijdragen aan de financiering van 
communicatieacties ter bevordering van 
de resultaten van de steun van de Unie 
aan meerdere doelgroepen onder de 
begunstigden.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Het beginsel van de eerlijke verdeling 
van steun": aanvulling van de op 
prestaties gebaseerde benadering met een 
corrigerend toewijzingsmechanisme in 
gevallen waarin de aan de begunstigde 
verstrekte steun in vergelijking met 
andere begunstigden anders onevenredig 
laag of hoog zou zijn, rekening houdend 
met de behoeften van de getroffen 
bevolking en de relatieve vooruitgang bij 
de hervormingen in verband met de 
opening van toetredingsonderhandelingen 
of de vooruitgang op dat gebied.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van IPA 
III is het verlenen van steun aan de in 

1. De algemene doelstelling van IPA 
III is het verlenen van steun aan de 
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bijlage I vermelde begunstigden ten 
behoeve van de vaststelling en 
tenuitvoerlegging van de politieke, 
institutionele, juridische, administratieve, 
sociale en economische hervormingen die 
voor die begunstigden noodzakelijk zijn 
om te voldoen aan de waarden van de Unie 
en zich, met het oog op het lidmaatschap 
van de Unie, geleidelijk aan te passen aan 
de regels, de normen, het beleid en de 
praktijken van de Unie en aldus bij te 
dragen tot hun stabiliteit, veiligheid en 
welvaart.

begunstigden ten behoeve van de 
vaststelling en tenuitvoerlegging van de 
politieke, institutionele, juridische, 
administratieve, sociale en economische 
hervormingen die voor die begunstigden 
noodzakelijk zijn om te voldoen aan de 
waarden van de Unie en zich, met het oog 
op het lidmaatschap van de Unie, 
geleidelijk aan te passen aan de regels, de 
normen, het beleid en de praktijken van de 
Unie en aldus bij te dragen tot hun 
stabiliteit, veiligheid en welvaart, evenals 
tot de strategische belangen van de Unie.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. IPA III heeft de volgende 
specifieke doelstellingen:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) versterking van de rechtsstaat, de 
democratie, de eerbiediging van de 
mensenrechten, de grondrechten en het 
internationaal recht, het maatschappelijk 
middenveld en de veiligheid, alsmede 
verbetering van het migratiebeheer, met 
inbegrip van grensbeheer;

a) versterking van de rechtsstaat, de 
democratie, de eerbiediging van de 
mensenrechten, de grondrechten en het 
internationaal recht, sociale cohesie, 
gendergelijkheid, het maatschappelijk 
middenveld en de veiligheid, alsmede 
verbetering van het migratiebeheer, met 
inbegrip van grensbeheer;
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Or. en

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) aanpassing van de regels, de 
normen, het beleid en de praktijken van de
in bijlage I vermelde begunstigden aan die 
van de Unie en versterking van 
verzoeningsprocessen en goede 
nabuurschapsbetrekkingen, alsook 
persoonlijke contacten en communicatie;

c) aanpassing van de regels, de 
normen, het beleid en de praktijken van de 
begunstigden aan die van de Unie en 
versterking van conflictpreventie,
verzoeningsprocessen, vredesopbouw, 
vertrouwenwekkende maatregelen, 
bemiddeling en goede 
nabuurschapsbetrekkingen, alsook 
persoonlijke contacten en communicatie;

Or. en

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) versterking van de economische en 
sociale ontwikkeling, onder meer door
verbetering van de connectiviteit en 
stimulering van regionale ontwikkeling, 
landbouw en plattelandsontwikkeling, 
sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid, 
versterking van de milieubescherming, 
verbetering van de bestendigheid tegen 
klimaatverandering, versnelling van de 
overgang naar een koolstofarme economie 
en ontwikkeling van de digitale economie 
en samenleving;

d) versterking van de economische en 
sociale ontwikkeling en cohesie, onder 
meer door verbetering van de connectiviteit 
en stimulering van regionale ontwikkeling, 
landbouw en plattelandsontwikkeling, 
sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid, 
versterking van de milieubescherming, 
verbetering van de bestendigheid tegen 
klimaatverandering, versnelling van de 
overgang naar een koolstofarme economie 
en ontwikkeling van de digitale economie 
en samenleving;

Or. en
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beschikbare financiële middelen 
voor de uitvoering van IPA III in de 
periode 2021–2027 bedragen 
14 500 000 000 EUR in lopende prijzen.

1. De beschikbare financiële middelen 
voor de uitvoering van IPA III in de 
periode 2021–2027 bedragen [...] EUR in 
lopende prijzen.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het [EFRO]32 draagt bij aan 
programma's en maatregelen die voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
(„CBC”) tussen de in bijlage I vermelde
begunstigden en lidstaten zijn vastgesteld. 
Die programma’s en maatregelen worden 
door de Commissie vastgesteld volgens 
artikel 16. Het bedrag van de bijdrage uit 
hoofde van IPA-CBC wordt bepaald 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, van [de 
ETS-verordening]. IPA-programma’s voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
worden beheerd overeenkomstig [de ETS-
verordening].

5. Het [EFRO]32 draagt bij aan 
programma's en maatregelen die voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
("CBC") tussen de begunstigden en een of 
meer lidstaten zijn vastgesteld. Die 
programma's en maatregelen worden door 
de Commissie vastgesteld volgens 
artikel 16. Het bedrag van de bijdrage uit 
hoofde van IPA-CBC wordt bepaald 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, van [de 
ETS-verordening], met een 
maximumdrempel voor een IPA III-
bijdrage die op 85 % is vastgesteld. IPA-
programma’s voor grensoverschrijdende 
samenwerking worden beheerd 
overeenkomstig [de ETS-verordening].

________________________ _____________________

32 COM(2018) 372 final: Voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en het 

32 COM(2018) 372 final: Voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en het 
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Cohesiefonds. Cohesiefonds.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het beleidskader voor de 
uitbreiding dat de Europese Raad en de 
Raad hebben vastgesteld, de 
overeenkomsten die juridisch bindende 
betrekkingen met de in bijlage I vermelde
begunstigden tot stand brengen, alsmede de 
desbetreffende resoluties van het Europees 
Parlement en mededelingen van de 
Commissie dan wel gezamenlijke 
mededelingen van de Commissie en de 
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, 
vormen het algemene beleidskader voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. 
De Commissie zorgt voor samenhang 
tussen de steun en het 
uitbreidingsbeleidskader.

1. Het beleidskader voor de 
uitbreiding dat de Europese Raad en de 
Raad hebben vastgesteld, de 
overeenkomsten die juridisch bindende 
betrekkingen met de begunstigden tot stand 
brengen, alsmede de desbetreffende 
resoluties van het Europees Parlement en 
mededelingen van de Commissie dan wel 
gezamenlijke mededelingen van de 
Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, vormen het uitgebreide
beleidskader voor de tenuitvoerlegging van 
deze verordening. De Commissie draagt 
zorg voor samenhang tussen de steun en 
het algemene uitbreidingsbeleidskader. De 
HV/VV zorgt voor de algemene politieke 
coördinatie van het externe optreden van 
de Unie, de eenheid, consistentie en 
doeltreffendheid ervan, onder andere door 
middel van deze verordening. De 
Europese Dienst voor extern optreden 
("EDEO") coördineert derhalve in het 
kader van deze verordening de 
programmering en draagt bij tot de 
beheercyclus van deze verordening, op 
basis van de in artikel 3 vastgestelde 
beleidsdoelstellingen.

Or. en
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Klimaatverandering, 
milieubescherming en gendergelijkheid 
worden geïntegreerd in de programma’s en 
acties uit hoofde van deze verordening, 
waarbij in voorkomend geval tevens de 
onderlinge verbanden tussen de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen33

aan de orde komen, zulks ter bevordering 
van geïntegreerde maatregelen die 
wederzijdse voordelen kunnen opleveren 
en waarmee meerdere doelstellingen op 
coherente wijze kunnen worden 
verwezenlijkt.

2. Klimaatverandering, 
milieubescherming, migratie, veiligheid, 
sociale en regionale cohesie en 
gendergelijkheid worden geïntegreerd in de 
programma's en acties uit hoofde van deze 
verordening, waarbij in voorkomend geval 
tevens de onderlinge verbanden tussen de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen33

aan de orde komen, zulks ter bevordering 
van geïntegreerde maatregelen die 
wederzijdse voordelen kunnen opleveren 
en waarmee meerdere doelstellingen op 
coherente wijze kunnen worden 
verwezenlijkt. Zij streven naar een 
bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van 
16 % van het totale budget.

__________________ ____________________

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie dient de relevante 
programmeringsdocumenten tijdig vóór 
het begin van de programmeringsperiode 
bij het Parlement in. In deze documenten 
worden de indicatieve toewijzingen per 
thematisch kader vermeld en, indien 
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beschikbaar, per land/regio met de 
verwachte resultaten en de keuze van de 
steunregelingen.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De Commissie, de HV/VV en met 
name de EU-delegaties van de 
begunstigden, betrekken de relevante 
maatschappelijke organisaties bij alle 
fasen van de steuncyclus, met inbegrip 
van de lancering, de ontwikkeling en de 
tenuitvoerlegging van programma's, en zij 
zorgen ervoor dat de nodige stappen 
worden ondernomen om de capaciteit van 
die organisaties te verhogen, zodat zij hun 
rol in dat proces ten volle kunnen spelen.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk III – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

UITVOERING PROGRAMMERINGSKADER EN
UITVOERING

Or. en
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bijstand in het kader van IPA 
III is gebaseerd op een IPA-
programmeringskader voor de 
verwezenlijking van de in artikel 3 
bedoelde specifieke doelstellingen. Het 
IPA-programmeringskader wordt door de 
Commissie vastgesteld voor de duur van 
het meerjarig financieel kader van de Unie.

1. Deze verordening wordt aangevuld 
door een IPA-programmeringskader dat 
verdere bepalingen vaststelt over hoe de in 
artikel 3 bedoelde specifieke doelstellingen 
worden nagestreefd. Het IPA-
programmeringskader wordt door de 
Commissie vastgesteld voor de duur van 
het meerjarig financieel kader van de Unie, 
onder voorbehoud van lid 3 van dit 
artikel.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De jaarlijkse kredieten worden 
door het Europees Parlement en de Raad 
binnen de grenzen van het meerjarig 
financieel kader toegestaan voor de 
periode van 2021 tot en met 2027.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het IPA-programmeringskader houdt de Het IPA-programmeringskader houdt de 
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nodige rekening met de desbetreffende 
nationale strategieën en het desbetreffende 
sectorale beleid.

nodige rekening met de desbetreffende 
resoluties van het Europees Parlement, 
met nationale strategieën en het 
desbetreffende sectorale beleid.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het werkprogramma wordt door de 
Commissie vastgesteld door middel van 
een uitvoeringshandeling, onverminderd 
het bepaalde in lid 4. Die 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 
volgens de in artikel 16 bedoelde 
onderzoeksprocedure.

3. De Commissie stelt het 
werkprogramma vast, inclusief de 
regelingen om het principe van eerlijke 
verdeling toe te passen, door middel van 
een gedelegeerde handeling, 
overeenkomstig artikel 14, onverminderd 
het bepaalde in lid 4. Het IPA-
programmeringskader loopt op 30 juni 
2025 af. De Commissie stelt uiterlijk op 
30 juni 2025 een nieuw IPA-
programmeringskader vast op basis van 
de tussentijdse evaluatie, als bedoeld in 
artikel 32 van [verordening NDICI] en 
rekening houdend met relevante 
resoluties van het Europees Parlement. 
Het IPA-programmeringskader kan, 
indien nodig, ook worden herzien voor 
effectieve uitvoering, met name wanneer 
het beleidskader, als bedoeld in artikel 6, 
substantieel wordt gewijzigd, waarbij 
tevens rekening wordt gehouden met 
relevante resoluties van het Europees 
Parlement.

Or. en
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het IPA-programmeringskader 
omvat indicatoren voor het beoordelen van 
de vorderingen met betrekking tot de 
verwezenlijking van de daarin opgenomen 
doelstellingen.

5. Het IPA-programmeringskader 
houdt rekening met duidelijke en 
verifieerbare prestatie-indicatoren, die in 
bijlage IV bij deze verordening zijn 
opgenomen, voor het beoordelen van de 
vorderingen met betrekking tot de 
verwezenlijking van de daarin opgenomen 
doelstellingen. Over de op prestaties 
gebaseerde benadering uit hoofde van 
deze verordening wordt in de Raad en in 
het Europees Parlement regelmatig van 
gedachten gewisseld.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis

Opschorting van de steun van de Unie

1. Wanneer een begunstigde het 
beginsel van democratie, de rechtsstaat, 
mensenrechten en fundamentele 
vrijheden niet eerbiedigt of de 
verbintenissen in de desbetreffende met de 
Unie gesloten overeenkomsten niet 
nakomt, is de Commissie overeenkomstig 
artikel 14 gemachtigd een gedelegeerde 
handeling vast te stellen om bijlage I bij 
deze verordening te wijzigen om de steun 
van de Unie op te schorten of gedeeltelijk 
in te trekken. In geval van een 
gedeeltelijke intrekking worden de 



PE627.819v01-00 26/45 PR\1162924NL.docx

NL

programma's, waarvoor de intrekking 
geldt, aangegeven.

2. Wanneer de Commissie tot de 
bevinding komt dat de redenen voor 
opschorting van de steun niet langer van 
toepassing zijn, heeft zij de bevoegdheid 
om overeenkomstig artikel 14 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
teneinde bijlage I te wijzigen om de steun 
van de Unie opnieuw in te stellen.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie kan, op specifieke 
beleidsterreinen of -programma's, van 
indirect beheer met een begunstigd land 
(IMBC) omschakelen naar indirect 
beheer door de toevertrouwde entiteiten 
die geen begunstigde van IPA III zijn, of 
naar direct beheer wanneer de 
begunstigde de beginselen van de 
democratie en de rechtsstaat niet naleeft, 
de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden niet eerbiedigt of de 
overeenkomsten die met de Unie zijn 
aangegaan, schendt.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie houdt het Europees 
Parlement volledig betrokken bij kwesties 
die verband houden met de planning en 
uitvoering van maatregelen uit hoofde 
van dit artikel, met inbegrip van alle 
beoogde substantiële wijzigingen of 
toewijzingen.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De algemene of sectorale 
begrotingssteun wordt alleen uitbetaald 
indien er een bevredigende vooruitgang is 
geboekt bij het nastreven van de 
doelstellingen die met een begunstigde 
zijn overeengekomen.

De Commissie past de voorwaarden en 
criteria voor begrotingssteun toe, zoals die 
in artikel 23, lid 4, van [NDICI-
verordening] zijn uiteengezet. Zij neemt 
maatregelen om de financiering middels 
begrotingssteun van de Unie te 
verminderen of op te schorten in gevallen 
van systemische onregelmatigheden in de 
beheer- en controlesystemen of als er 
onvoldoende vooruitgang wordt geboekt 
bij het bereiken van de met de begunstigde 
overeengekomen doelstellingen.

Het opnieuw instellen van steun na de 
opschorting, als bedoeld in artikel 8, lid 2 
ter, gaat gepaard met gerichte steun aan 
nationale controle-instanties.

Or. en
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk VI – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

MONITORING EN EVALUATIE MONITORING, VERSLAGGEVING,
EVALUATIE EN COMMUNICATIE

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij het resultatenkader voor de IPA 
III-steun wordt rekening gehouden met de 
uitbreidingsverslagen, in aanvulling op de 
in bijlage IV opgenomen indicatoren.

4. Bij het resultatenkader voor de IPA 
III-steun wordt rekening gehouden met de 
uitbreidingsverslagen, de beoordelingen 
van de economische 
hervormingsprogramma's door de 
Commissie en de relevante resoluties van 
het Europees Parlement, in aanvulling op 
de in bijlage IV opgenomen indicatoren.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie dient de in artikel 
32 van [NDICI-verordening] bedoelde 
tussentijdse en definitieve 
evaluatieverslagen in bij het Europees 
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Parlement en de Raad. Deze verslagen 
worden openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij indirect beheer melden de in 
bijlage I vermelde begunstigden 
onregelmatigheden, met inbegrip van 
fraude, waarover een eerste administratief 
of gerechtelijk proces-verbaal is opgesteld, 
onverwijld aan de Commissie en houden 
zij haar op de hoogte van het verloop van 
de administratieve en gerechtelijke 
procedures, zulks in aanvulling op artikel 
129 van het Financieel Reglement 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie. De 
melding wordt elektronisch verricht met 
behulp van het Irregularity Management 
System dat door de Commissie is ingesteld.

5. Bij indirect beheer melden de 
begunstigden onregelmatigheden, met 
inbegrip van fraude, waarover een eerste 
administratief of gerechtelijk proces-
verbaal is opgesteld, onverwijld aan de 
Commissie en houden zij haar op de 
hoogte van het verloop van de 
administratieve en gerechtelijke 
procedures, zulks in aanvulling op artikel 
129 van het Financieel Reglement 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie. De 
melding wordt elektronisch verricht met 
behulp van het Irregularity Management 
System dat door de Commissie is ingesteld.
De Commissie steunt de begunstigden bij 
de ontwikkeling van parlementaire 
controle- en auditbevoegdheden en bij het 
streven naar grotere transparantie en 
openbare toegankelijkheid van 
informatie. De Commissie, de HV/VV en 
in het bijzonder de delegaties van de Unie 
bij de begunstigden zorgen ervoor dat alle 
toewijzingen van middelen onder indirect 
beheer op transparante, gedepolitiseerde 
en ongedeelde wijze plaatsvinden, met 
inbegrip van een billijke verdeling, 
overeenkomstig de behoeften van regio's 
en lokale gemeenschappen.

Or. en
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Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 13 bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen wordt aan de Commissie 
toegekend.

2. De in het artikel 7, lid 3, artikel 7 
bis en de artikelen 13 en 15 bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen wordt aan de Commissie 
toegekend.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Specifieke voorschriften tot 
vaststelling van uniforme voorwaarden 
voor de uitvoering van deze verordening, 
in het bijzonder met betrekking tot de ter 
voorbereiding van de toetreding op te 
zetten structuren en steun voor 
plattelandsontwikkeling, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 16 
bedoelde onderzoeksprocedure.

1. Specifieke voorschriften met 
betrekking tot de ter voorbereiding van de 
toetreding op te zetten structuren en steun 
voor plattelandsontwikkeling, worden 
vastgesteld door middel van een 
gedelegeerde handeling.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het Europees Parlement wijst voor 
elke vergadering van het IPA-comité een 
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waarnemer aan.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De artikelen 36 en 37 van [de 
NDICI-verordening] zijn van toepassing.

1. Bij het verlenen van financiële 
steun uit hoofde van deze verordening, 
nemen de Commissie, de HV/VV en in het 
bijzonder de EU-delegaties bij de 
begunstigden alle noodzakelijke 
maatregelen om de zichtbaarheid van de 
financiële steun van de Unie te 
waarborgen, met inbegrip van de controle 
van de naleving van de vereisten door de 
ontvangers. Door IPA gefinancierde 
acties zijn onderworpen aan de vereisten 
die in de Communicatie- en 
zichtbaarheidshandleiding betreffende 
externe maatregelen van de Europese 
Unie zijn vastgesteld. De Commissie stelt 
richtsnoeren vast voor door de Unie 
gefinancierde projecten met betrekking tot 
zichtbaarheids- en communicatieacties 
voor elke begunstigde.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie neemt maatregelen 
ter versterking van de strategische 
communicatie en de publieke diplomatie 
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om de waarden van de Unie over te 
brengen en de toegevoegde waarde van de 
steun van de Unie te benadrukken.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De ontvangers van EU-
financiering moeten de oorsprong van de 
financiering van de Unie erkennen en 
ervoor zorgen dat deze goed zichtbaar is 
door:

a) te zorgen voor een verklaring, 
waarmee op zichtbare wijze de steun van 
de Unie in de verf wordt gezet op 
documenten en communicatiemateriaal 
over de uitvoering van de fondsen, 
inclusief op een officiële website, indien 
een dergelijke website bestaat;

b) de bevordering van de acties en de 
resultaten ervan middels samenhangende, 
doeltreffende en evenredige gerichte 
informatie aan meerdere doelgroepen, 
waaronder de media en het publiek.

De Commissie voert de informatie- en 
communicatieacties uit met betrekking tot 
deze verordening, evenals tot de acties die 
zij heeft vastgesteld en de behaalde 
resultaten ervan. De aan deze verordening 
toegewezen financiële middelen dragen 
tevens bij aan de institutionele 
communicatie over de politieke 
prioriteiten van de Unie, voor zover zij 
direct verband houden met de in artikel 3 
en bijlagen II en III bedoelde 
doelstellingen.

Or. en
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2021. Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2021
tot en met 31 december 2027.

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Het tot stand brengen en vanaf het 
prille begin bevorderen van het goed 
functioneren van de instellingen die nodig 
zijn voor een goed werkende rechtsstaat. 
Het optreden op dit gebied beoogt: het tot 
stand brengen van onafhankelijke, 
verantwoordingsplichtige en efficiënte 
rechtsstelsels, met onder meer transparante 
en op verdienste gebaseerde systemen voor 
aanwerving, beoordeling en promotie en 
doeltreffende disciplinaire procedures bij 
gevallen van vergrijp, en de bevordering 
van justitiële samenwerking; het tot stand 
brengen van solide
grensbewakingssystemen, het beheer van 
migratiestromen en asielverlening aan wie 
in nood verkeert; het ontwikkelen van 
doeltreffende middelen ter voorkoming en 
bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit, mensenhandel, smokkel van 
migranten, witwaspraktijken/financiering 
van terrorisme en corruptie; het bevorderen 
en beschermen van de rechten van de 
mens, van de rechten van personen die tot 

(a) Het tot stand brengen en vanaf het 
prille begin bevorderen van het goed 
functioneren van de instellingen die nodig 
zijn voor een goed werkende rechtsstaat. 
Het optreden op dit gebied beoogt: het tot 
stand brengen van onafhankelijke, 
verantwoordingsplichtige en efficiënte 
rechtsstelsels, met onder meer transparante 
en op verdienste gebaseerde systemen voor 
aanwerving, beoordeling en promotie en 
doeltreffende disciplinaire procedures bij 
gevallen van vergrijp, en de bevordering 
van justitiële samenwerking; het tot stand 
brengen van adequate
grensbewakingssystemen, het beheer van 
migratiestromen en asielverlening aan wie 
in nood verkeert; het ontwikkelen van 
doeltreffende middelen ter voorkoming en 
bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit, mensenhandel, smokkel van 
migranten, witwaspraktijken/financiering 
van terrorisme en corruptie; het bevorderen 
en beschermen van de rechten van de 
mens, van gendergelijkheid, van de 
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minderheden behoren — waaronder Roma, 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en interseksuelen — en van 
de fundamentele vrijheden, waaronder 
mediavrijheid en gegevensbescherming.

rechten van personen die tot minderheden 
behoren — waaronder Roma, lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen — en van de 
fundamentele vrijheden, waaronder 
mediavrijheid en gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Het versterken van de economische 
governance. Het optreden beoogt het 
ondersteunen van de deelname aan 
programma's voor economische 
hervorming en het bevorderen van 
systematische samenwerking met 
internationale financiële instellingen met 
betrekking tot de fundamentele aspecten
van economisch beleid. Het versterken van 
het vermogen om de macro-economische 
stabiliteit te vergroten en het ondersteunen 
van het streven naar een functionerende 
markteconomie die in staat is het hoofd te 
bieden aan de concurrentiedruk en de 
marktkrachten binnen de Unie.

(c) Het versterken van de economische 
governance. Het optreden beoogt het 
ondersteunen van de deelname aan 
programma's voor economische 
hervorming en het bevorderen van 
systematische samenwerking met 
internationale financiële instellingen met 
betrekking tot de fundamentele aspecten 
van economisch beleid. Het versterken van 
het vermogen om de macro-economische 
stabiliteit en de sociale cohesie te 
vergroten en het ondersteunen van het 
streven naar een functionerende 
markteconomie die in staat is het hoofd te 
bieden aan de concurrentiedruk en de 
marktkrachten binnen de Unie.

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Het versterken van de capaciteit (d) Het versterken van de capaciteit 
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van de Unie en haar partners voor het 
voorkomen van conflicten, het opbouwen 
van vrede en het aanpakken van pre- en 
postcrisissituaties, onder meer door middel 
van vroegtijdige waarschuwing en 
conflictbewuste risicoanalyse; het 
bevorderen van netwerkvorming tussen 
personen, verzoening, vredesopbouw en 
vertrouwenwekkende maatregelen; het 
ondersteunen van capaciteitsopbouw ter 
bevordering van acties op het gebied van 
veiligheid en ontwikkeling (CBSD).

van de Unie en haar partners voor het 
voorkomen van conflicten, het opbouwen 
van vrede en het aanpakken van pre- en 
postcrisissituaties, onder meer door middel 
van vroegtijdige waarschuwing en 
conflictbewuste risicoanalyse; het 
bevorderen van netwerkvorming tussen 
personen, verzoening, vredesopbouw en 
vertrouwenwekkende maatregelen, 
inclusief het opzetten van de regionale 
commissie voor het vaststellen van feiten 
over oorlogsmisdaden en andere ernstige 
schendingen van de mensenrechten 
gepleegd in het voormalige Joegoslavië 
(RECOM), evenals het ondersteunen van 
capaciteitsopbouw ter bevordering van 
acties op het gebied van veiligheid en 
ontwikkeling (CBSD).

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) Het versterken van de capaciteit 
voor de organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en van de 
sociale partners, waaronder verenigingen 
van beroepsbeoefenaren, in de in bijlage I 
vermelde begunstigden en aanmoediging 
van netwerkvorming op alle niveaus tussen 
in de Unie gevestigde organisaties en 
organisaties van de in bijlage I vermelde
begunstigden op alle niveaus, met het oog 
op een daadwerkelijke dialoog tussen 
publieke en private actoren.

(e) Het versterken van de capaciteit 
voor de organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en van de 
sociale partners, waaronder verenigingen 
van beroepsbeoefenaren, en begunstigden,
en aanmoediging van netwerkvorming op 
alle niveaus tussen in de Unie gevestigde 
organisaties en organisaties van de 
begunstigden op alle niveaus, met het oog 
op een daadwerkelijke dialoog tussen 
publieke en private actoren. Het doel is 
ervoor te zorgen dat de steun voor een 
verscheidenheid aan organisaties van 
begunstigden zo breed mogelijk 
toegankelijk is.

Or. en
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Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) Het bevorderen van de afstemming 
van de regels, normen, beleidsmaatregelen 
en praktijken van de partnerlanden op die 
van de Unie, met inbegrip van 
staatssteunregels.

(f) Het bevorderen van de afstemming 
van de regels, normen, beleidsmaatregelen 
en praktijken van de partnerlanden op die 
van de Unie, met inbegrip van openbare 
aanbesteding en staatssteunregels.

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) Het bevorderen van kwalitatief 
hoogstaande werkgelegenheid en toegang 
tot de arbeidsmarkt. Het optreden op dit 
gebied beoogt: het aanpakken van hoge 
werkloosheid en inactiviteit door duurzame 
integratie op de arbeidsmarkt te 
ondersteunen, met name van jongeren (in 
het bijzonder jongeren die niet werken en 
geen school of opleiding volgen (NEET)), 
vrouwen, langdurig werklozen en alle 
ondervertegenwoordigde groepen. De 
maatregelen stimuleren het creëren van 
banen van hoge kwaliteit en ondersteunen 
de doeltreffende handhaving van 
arbeidsvoorschriften en -normen op het 
gehele grondgebied. De maatregelen 
stimuleren het creëren van banen van hoge 
kwaliteit en ondersteunen de doeltreffende 
handhaving van arbeidsvoorschriften en 
‑normen op het gehele grondgebied. het 
aanpassen van werknemers en 

(h) Het bevorderen van kwalitatief 
hoogstaande werkgelegenheid en toegang 
tot de arbeidsmarkt. Het optreden op dit 
gebied beoogt: het aanpakken van hoge 
werkloosheid en inactiviteit door duurzame 
integratie op de arbeidsmarkt te 
ondersteunen, met name van jongeren (in 
het bijzonder jongeren die niet werken en 
geen school of opleiding volgen (NEET)), 
vrouwen, langdurig werklozen en alle 
ondervertegenwoordigde groepen. De 
maatregelen stimuleren het creëren van 
banen van hoge kwaliteit en ondersteunen 
de doeltreffende handhaving van 
arbeidsvoorschriften en -normen op het 
gehele grondgebied. De maatregelen 
stimuleren het creëren van banen van hoge 
kwaliteit en ondersteunen de doeltreffende 
handhaving van arbeidsvoorschriften en
internationaal overeengekomen 
arbeidsnormen op het gehele grondgebied, 
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ondernemingen aan veranderingen; het tot 
stand brengen van een duurzame sociale 
dialoog, en het moderniseren en versterken 
van de arbeidsmarktinstellingen, zoals 
openbare arbeidsvoorzieningsdiensten en 
arbeidsinspectiediensten.

onder andere door het bevorderen van de 
naleving van de belangrijkste beginselen 
en rechten als bedoeld in de Europese 
pijler van sociale rechten; het aanpassen 
van werknemers en ondernemingen aan 
veranderingen; het tot stand brengen van 
een duurzame sociale dialoog, en het 
moderniseren en versterken van de 
arbeidsmarktinstellingen, zoals openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten en 
arbeidsinspectiediensten.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) Het bevorderen van slim, 
duurzaam, inclusief en veilig vervoer en 
het elimineren van knelpunten in essentiële 
netwerkinfrastructuren, door middel van 
investeringen in projecten met een hoge 
toegevoegde waarde voor de EU. De 
investeringen moeten worden geprioriteerd 
op basis van hun relevantie voor TEN-T-
verbindingen met de EU, hun bijdrage tot 
duurzame mobiliteit, lagere emissies, 
milieu-impact, veilige mobiliteit, in 
synergie met de hervormingen die worden 
gestimuleerd door het Verdrag tot 
oprichting van de Vervoersgemeenschap.

(j) Het bevorderen van slim, 
duurzaam, inclusief en veilig vervoer en 
het elimineren van knelpunten in essentiële 
netwerkinfrastructuren, door middel van 
investeringen in projecten met een hoge 
toegevoegde waarde voor de EU. De 
investeringen moeten worden geprioriteerd 
op basis van hun relevantie voor TEN-V-
verbindingen met de EU, het scheppen 
van banen, hun bijdrage tot duurzame 
mobiliteit, lagere emissies, milieu-impact, 
veilige mobiliteit, in synergie met de 
hervormingen die worden gestimuleerd 
door het Verdrag tot oprichting van de 
Vervoersgemeenschap.

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – letter p
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) Meer mogelijkheden voor de agro-
voedingssector en de visserijsector om het 
hoofd te bieden aan de concurrentiedruk en 
aan de marktkrachten en om zich 
geleidelijk aan de voorschriften en normen 
van de Unie aan te passen, onder 
inachtneming van economische, 
maatschappelijke en ecologische 
doelstellingen in het kader van een 
evenwichtige territoriale ontwikkeling van 
plattelands- en kustgebieden.

(p) Meer mogelijkheden voor de agro-
voedingssector en de visserijsector om het 
hoofd te bieden aan de concurrentiedruk en 
aan de marktkrachten en om zich, met het 
oog op het vergroten van de capaciteit 
voor uitvoer naar de markt van de Unie,
geleidelijk aan de voorschriften en normen 
van de Unie aan te passen, onder 
inachtneming van economische, 
maatschappelijke en ecologische 
doelstellingen in het kader van een 
evenwichtige territoriale ontwikkeling van 
plattelands- en kustgebieden.

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) Het bevorderen van plaatselijke en 
regionale governance alsmede het 
versterken van de capaciteit van 
plaatselijke en regionale autoriteiten op het 
gebied van planning en administratie.

(g) Het bevorderen van plaatselijke en 
regionale governance, met inbegrip van 
grensoverschrijdende samenwerking 
tussen overheidsdiensten met het oog op 
het bevorderen van verzoening en 
vredesopbouw, en het versterken van de 
capaciteit van plaatselijke en regionale 
autoriteiten op het gebied van planning en 
administratie.

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – alinea 1 – letter g bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) Het bevorderen van 
grensoverschrijdende samenwerking 
tussen overheidsdiensten met het oog op 
het bevorderen van verzoening en 
vredesopbouw, met inbegrip van de 
oprichting van de regionale commissie 
voor het vaststellen van feiten over 
oorlogsmisdaden en andere ernstige 
schendingen van mensenrechten in het 
voormalige Joegoslavië (RECOM).

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onderstaande lijst van kernprestatie-
indicatoren is een hulpmiddel voor het 
meten van de bijdrage van de Unie aan de 
verwezenlijking van haar specifieke 
doelstellingen.

De onderstaande lijst van kernprestatie-
indicatoren en hun jaarlijkse ontwikkeling
is een hulpmiddel voor het meten van de 
bijdrage van de Unie aan de 
verwezenlijking van haar specifieke 
doelstellingen.

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het percentage en de jaarlijkse 
ontwikkeling van de aanpassing aan de 
GBVB-besluiten en -maatregelen, zoals 
aangegeven door de EDEO.
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Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Overheidsuitgaven voor sociale 
zekerheid (als percentage van het bbp) 
(bron: IAO) of arbeidsparticipatie (bron: 
nationale statistieken).

5. Overheidsuitgaven voor sociale 
zekerheid (als percentage van het bbp) 
(bron: IAO), uitgaven gezondheidszorg, 
inkomensongelijkheid, armoedecijfers,
arbeidsparticipatie en 
werkloosheidscijfers, zoals door officiële 
nationale statistieken wordt aangegeven.

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Veranderingen in de Gini-
coëfficiënt van een begunstigde in de tijd.

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Aantal programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
IPA-begunstigden en IPA/EU-lidstaten 

10. Aantal uitgevoerde programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
tussen IPA-begunstigden en IPA/EU-
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(bron: Europese Commissie). lidstaten, zoals door de Europese 
Commissie aangegeven.

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Het aantal nieuwe organisaties dat 
in de loop der tijd aan acties en 
programma's deelneemt.

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De indicatoren worden, waar relevant, 
uitgesplitst naar geslacht.

De indicatoren worden, waar relevant, 
uitgesplitst naar minimumleeftijd en 
genderniveau.

Or. en

TOELICHTING

Sinds 2007 is het instrument voor pretoetredingssteun het belangrijkste financiële instrument 
ter ondersteuning van hervormingen in de kandidaat-lidstaten en de potentiële kandidaat-
lidstaten geweest, d.w.z. de zes landen van de Westelijke Balkan en Turkije, met als doel de 
begunstigden op de verplichtingen van het EU-lidmaatschap voor te bereiden. De IPA-
financiering ondersteunt het toetredingsproces door capaciteiten op te bouwen en positieve, 
onomkeerbare langetermijnveranderingen in de landen tot stand te brengen, met de bedoeling 
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in de toekomst lid van de EU te worden. Het wettelijk kader van de tweede generatie van het 
instrument voor pretoetredingssteun (IPA II), dat in 2014 werd goedgekeurd, loopt op 
31 december 2020 af.

Algemene opmerkingen

Het standpunt van het Parlement over het algemene financieel kader 2021-2027, weergegeven 
in het tussentijdse verslag over het nieuwe MFK (2018/0166R(APP)), krijgt vorm ten aanzien 
van de middelen voor de IPA III-verordening. Het MFK en het IPA III moeten vóór 2027 
worden herzien voor het geval van toetreding tot de Unie, om rekening te kunnen houden met 
de daaruit voortvloeiende uitgavenvereisten.

De corapporteurs nemen nota van het voorstel om het IPA-budget voor 2021-2027 nominaal te 
verhogen tot 14,5 miljard EUR (huidige prijzen), maar zijn ervan overtuigd dat het niet halen 
of het overschrijden van de IPA II-toewijzingen voor 2014-2020 in reële termen, niet zal zorgen
voor voldoende financiering gedurende de periode die van cruciaal belang is voor het 
toetredingsproces en de uitvoering van de EU-gerelateerde hervormingen. 

IPA-financiering is een langetermijninvestering in de Europese toekomst van de Westelijke 
Balkan en een efficiënt gebruik van de EU-fondsen moet worden gewaarborgd door middel van 
strenge controle en toezicht om te zorgen voor resultaten en met het oog op toegevoegde waarde 
voor de belastingbetaler.

Onverminderd het definitieve besluit over de voorgestelde samenvoeging van de meeste andere 
externe financieringsinstrumenten van de EU (EFI's) in het kader van het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI), is het belangrijk 
dat het uitbreidingsbeleid gefinancierd blijft worden in het kader van een afzonderlijk, specifiek 
instrument, waarbij voldoende afstemming en samenhang tussen de EFI's moet worden 
gewaarborgd. Uw corapporteurs onderstrepen dat het IPA een op zichzelf staand instrument 
moet blijven vanwege de specifieke aard van het uitbreidingsproces binnen het externe 
optreden, ondersteund door de strategie voor de Westelijke Balkan en de betrekkingen met 
Turkije.

Uw corapporteurs zijn ervan overtuigd dat de IPA-financiering voor grensoverschrijdende
samenwerking met de EU-lidstaten in het kader van de Europese territoriale samenwerking 
(Interreg) moet worden beperkt en gecontroleerd om een evenwichtigere gezamenlijke bijdrage 
te waarborgen. Dit zou ervoor zorgen dat het niet in de plaats komt van de bestaande of 
potentiële samenwerking tussen IPA-begunstigden in het kader van de in bijlage II vastgestelde 
thematische prioriteiten, maar deze juist aanvult en aanmoedigt. 

Duidelijkere strategische focus

Voor de kandidaat-lidstaten moet de derde generatie IPA als springplank fungeren voor de 
tenuitvoerlegging van het toekomstige cohesiekader na hun toetreding tot de EU; voor de 
potentiële kandidaat-lidstaten moet zij de weg vrijmaken om zich voor te bereiden op de 
hervormingen in verband met de toetredingsonderhandelingen.  Het is cruciaal om te zorgen 
voor een soepele overgang van IPA II naar IPA III en, na de toetreding van nieuwe leden, van 
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IPA III naar het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen.

De pretoetredingssteun moet blijven worden gebruikt voor horizontale, op de EU gerichte 
politieke, institutionele, juridische, juridische, administratieve en sociaal-economische 
hervormingen in kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten. De hervormingen zijn 
gebaseerd op de criteria van Kopenhagen, de conditionaliteit en de geleidelijke aanpassing aan 
de regels, normen en het beleid van de Unie. 

De financiering moet opnieuw op de specifieke fundamentele behoeften en achterstallige 
essentiële hervormingen in elk van de betrokken landen worden gericht. Naast een sterkere 
nadruk op de gevestigde bestaande IPA-prioriteiten, die betrekking hebben op de rechtsstaat, 
de grondrechten, goed bestuur, sociaal-economische cohesie en een grondige voorbereiding van 
de 35 hoofdstukken van het EU-acquis, met inbegrip van de aanpassing van het GBVB, moet 
IPA III de weerbaarheid van de begunstigden op het gebied van migratie, veiligheid, 
gendergelijkheid, klimaatbescherming en handelsfacilitering versterken. 

IPA III moet ook meer nadruk leggen op de sociale dimensie van het uitbreidingsbeleid door 
de samenhang en convergentie van de rechten en beginselen in de Europese pijler van de sociale 
rechten te bevorderen. Naast een sterkere nadruk op de sociale markteconomie, en sociale en 
regionale cohesie bij de uitvoering van IPA moet bij de tussentijdse evaluatie van IPA rekening 
worden gehouden met de sociale dimensie en moet deze worden beoordeeld aan de hand van 
duidelijke en meetbare indicatoren, zoals de Gini-coëfficiënt.

De EU moet haar inspanningen opnieuw richten op het versterken van de democratisering door 
de capaciteiten van de parlementen, het maatschappelijk middenveld en de media te versterken, 
en tegelijkertijd maatregelen te ondersteunen om een echte politieke dialoog en verzoening tot 
stand te brengen als voorwaarde voor vrede. In dit verband is grensoverschrijdende 
samenwerking, verbetering van de dialoog, de betrekkingen met de buurlanden, regionale 
connectiviteit en economische integratie van groot belang. 

Sterkere rol voor het Europees Parlement

Hoewel de rol van het Parlement erin bestaat de lijnen uit te zetten voor en toezicht te houden 
op de instrumenten voor externe financiering in plaats van deze te "micromanagen", 
benadrukken uw corapporteurs de behoefte om de rol van het EP, alsook de plicht van de 
Commissie om het Parlement regelmatig, tijdig en volledig te betrekken, te handhaven.

Op basis van de lessen die zijn getrokken uit de tussentijdse evaluatie van IPA II, stellen uw 
rapporteurs voor om de betrokkenheid van het Europees Parlement te versterken zonder de 
snelheid van de besluitvorming in gevaar te brengen door meer gebruik te maken van de 
procedure voor gedelegeerde handelingen. 

Uw rapporteurs zijn er ook van overtuigd dat het programmeringskader moet worden 
onderworpen aan een "uitdovingsclausule", die een echte tussentijdse evaluatie ervan zou 
waarborgen. 

Het is van essentieel belang dat de standpunten van het EP op gebieden waarop het Parlement 
zijn eigen steunprogramma's heeft, zoals capaciteitsopbouw, bemiddeling en 
verkiezingswaarneming, volledig in aanmerking worden genomen in de algemene 
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programmering.

Grotere betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en lokale overheden

Het is in het bijzonder belangrijk dat de financiering op een transparante, doeltreffende, 
verantwoordelijke, gedepolitiseerde en niet-discriminerende manier wordt toegewezen, met 
inbegrip van een billijke verdeling die de behoeften van de regio's en lokale gemeenschappen 
weerspiegelt.

Uw corapporteurs onderstrepen de cruciale rol die de EU-delegaties in de praktijk spelen bij 
het waarborgen van het correcte gebruik en de zichtbaarheid van de EU-financiering en bij het 
betrekken van een brede waaier aan relevante maatschappelijke organisaties en lokale 
overheden in de verschillende fasen van de steuncyclus.

Op prestaties gebaseerde benadering

De belangrijkste verandering binnen het voorgestelde programmeringskader is een 
verschuiving van toewijzingen per land naar toewijzingen op basis van prioriteiten volgens een 
beginsel van eerlijke verdeling, d.w.z. een IPA-programmering door vijf "vensters" die 
specifieke doelstellingen en prestaties weerspiegelen. 

Uw corapporteurs ondersteunen de grotere flexibiliteit door van middelentoewijzingen per land 
over te stappen op thematische prioritaire "venster"-toewijzingen en een op prestaties gerichte 
benadering. De programmering en het prestatiekader van IPA III, gebaseerd op de behoeften 
en prestatiecriteria en het beginsel van een eerlijke verdeling, moeten in de loop van de 
uitwerking, uitvoering en evaluatie van IPA III via gedelegeerde handelingen worden 
geoperationaliseerd en afgestemd. 

Verbeterde conditionaliteit 

Hoewel zij een versterkte op prestaties gebaseerde benadering ondersteunen, stellen uw 
rapporteurs voor om de voorwaarden voor IPA-steun te versterken door de mogelijkheid te 
overwegen om pretoetredingssteun op te schorten in gevallen van schendingen van de 
beginselen van democratie, de rechtsstaat, eerbiediging van mensenrechten en fundamentele 
vrijheden en van verbintenissen die in relevante overeenkomsten met de Unie zijn afgesloten. 
In dit opzicht kan het monitorings-, opschortings- en herinstellingsmechanisme, dat in het 
stelsel van algemene preferenties (SAP) van de EU is verankerd, als voorbeeld dienen.

In overeenstemming met de artikelen 2 en 49, en naar analogie met artikel 7 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, moeten de toekomstige EU-lidstaten worden geconfronteerd met 
opschorting van de steun van de Unie voor het schenden van fundamentele EU-waarden en 
voor een terugval van de rechtsstaat. In overeenstemming met de regeling voor gezond 
financieel beheer van het Financieel Reglement (nr. 966/2012), in overeenstemming met de 
beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid, moet de Commissie ook betalingen 
in geval van systemische fouten opschorten en de wettigheid en regelmatigheid van transacties 
ter discussie stellen. 

De corapporteurs herinneren aan de noodzaak van toepassing en follow-up van conditionaliteit 
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op beleids- en projectniveau en de behoefte aan de versterking van systematisch(e) toezicht op 
en beoordeling van gevoelige programma's en projecten. Jaarlijkse toewijzingen moeten 
worden gebaseerd op een uitvoerbaar monitorings- en beoordelingskader dat door middel van 
een gedelegeerde handeling moet worden vastgesteld en op een grondige prestatieoefening, die 
de geboekte vooruitgang of het gebrek daaraan weerspiegelt. 

Gezien de achterstanden en vertragingen bij de uitvoering van IPA I en II dringen uw 
rapporteurs erop aan de flexibiliteit te behouden om reeds vastgelegde middelen over te dragen 
en opnieuw vast te leggen, en de Commissie aan te moedigen om waar nodig het directe beheer 
opnieuw in te voeren, met name om corruptie op hoog niveau en georganiseerde misdaad te 
bestrijden, het maatschappelijk middenveld te versterken en de mediavrijheid te versterken.

Begrotingssteun moet worden verminderd of opgeschort in geval van systemische 
onregelmatigheden in de beheer- en controlesystemen of wanneer er onvoldoende vooruitgang 
wordt geboekt bij het bereiken van de met de begunstigde landen overeengekomen 
doelstellingen. Strengere voorwaarden voor begrotingssteun, gebaseerd op geboekte 
vooruitgang bij hervormingen en goed beheer, moeten gepaard gaan met gerichte steun voor de 
bevordering van de ontwikkeling van parlementaire controle en nationale auditcapaciteiten, 
meer transparantie en de toegang van het publiek tot informatie.

Verbeterde zichtbaarheid 

Met IPA-steun voor de landen die lid van de EU willen worden, pleiten uw corapporteurs voor 
beter gerichte communicatie-inspanningen om de zichtbaarheid van de EU-financiering te 
waarborgen, voor een betere follow-up en om van de EU-investering te kunnen profiteren. De 
Commissie, de EU-delegaties ter plaatse en de begunstigden van IPA, moeten de communicatie 
over de resultaten van de EU-steun verbeteren om bij te dragen aan een beter begrip van de 
voordelen ervan bij het verbeteren van het leven van de burgers.
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