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BEKNOPTE MOTIVERING

Het instrument voor pretoetredingssteun speelt een belangrijke rol in het uitbreidingsproces. 
Het is immers het belangrijkste instrument om (mogelijke) kandidaten voor te bereiden op het 
onderhandelingsproces en het volledige lidmaatschap. Het uitbreidingsproces versterkt vrede, 
democratie en stabiliteit in Europa en brengt de Unie in een betere positie om mondiale 
uitdagingen het hoofd te bieden. 

Het instrument voor pretoetredingssteun is in de EU-begroting opgenomen als een 
sleutelonderdeel van het beleid voor extern optreden en moet nauw met andere programma's 
voor extern optreden verbonden zijn. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat het 
instrument goed verenigbaar is met andere relevante beleidsterreinen en programma’s van de 
Unie. 

In IPA III wordt rekening gehouden met nieuwe uitdagingen als migratie, veiligheid, 
milieubescherming en klimaatverandering. Om deze reden ondersteunt de rapporteur het 
voorstel van de Europese Commissie om de middelen van het nieuwe IPA met 20% te 
verhogen ten opzichte van IPA II in het huidige MFK voor de periode 2014-2020. De 
rapporteur benadrukt het belang van strategische programmering en prestatiemeting in IPA 
III, evenals de behoefte aan grotere flexibiliteit om te kunnen inspelen op onvoorziene 
uitdagingen en crises. 

IPA II heeft bijgedragen aan hervormingen op sleutelgebieden, zoals de rechtspraak, 
corruptiebestrijding, openbaar bestuur en sociale inclusie, en heeft ondersteuning geboden 
voor de geleidelijke aanpassing aan de EU-wetgeving en -normen. In het kader van IPA III is 
meer steun nodig voor een sterkere nadruk op economische ontwikkelingen en de verbetering 
van het concurrentievermogen, de versterking van de democratische instellingen en de 
hervorming van de overheid. 

De Commissie moet passende maatregelen nemen om de absorptie van de IPA-middelen te 
versnellen, in het bijzonder in de eerste jaren, om te voorkomen dat er structurele achterstand 
ontstaat ten aanzien van het sluiten van contracten en het doen van betalingen. De globale 
structuur van de instrumenten en de administratieve en financiële procedures moeten worden 
vereenvoudigd en er moet meer technische bijstand worden verleend ter ondersteuning van 
capaciteitsopbouw, de voorbereiding van projecten, het sluiten van contracten en 
uitvoeringsmaatregelen.

De rapporteur benadrukt hoe belangrijk het is dat het interne en externe beleid van de Unie, 
maar ook de externe beleidsinstrumenten onderling, met elkaar samenhangen en elkaar 
aanvullen, zodat synergieën ontstaan en de EU een hoge toegevoegde waarde heeft.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken onderstaande 
amendementen in aanmerking te nemen:
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Amendement 1

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 rechten17, 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
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.

(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 rechten17, 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 met als doel om 
geografische en culturele belemmeringen 
weg te nemen, een goed nabuurschap te 
ontwikkelen en tot verzoening te komen. 
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 
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.
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__________________ __________________

17 De Europese pijler van sociale rechten is 
door het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie op 17 november 2017 
plechtig afgekondigd tijdens de sociale top 
van Göteborg voor eerlijke banen en groei.

17 De Europese pijler van sociale rechten is 
door het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie op 17 november 2017 
plechtig afgekondigd tijdens de sociale top 
van Göteborg voor eerlijke banen en groei.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Betere strategische en operationele 
samenwerking op het gebied van veiligheid 
tussen de Unie en de in bijlage I vermelde 
begunstigden is van cruciaal belang voor 
een doeltreffende aanpak van dreigingen 
op het gebied van veiligheid en terrorisme.

(9) Betere strategische en operationele 
samenwerking op het gebied van veiligheid 
en defensievraagstukken tussen de Unie 
en de in bijlage I vermelde begunstigden is 
van cruciaal belang voor een doeltreffende 
aanpak van dreigingen op het gebied van 
veiligheid en terrorisme.

Amendement 3

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 

(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 
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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.

dat ten minste 25% van de uitgaven op de 
EU-begroting de klimaatdoelstellingen 
moet ondersteunen gedurende de MFK-
periode 2021-2027, en de verwezenlijking 
van een jaarlijks streefcijfer van 30% op 
zo kort mogelijke termijn en uiterlijk in 
2027. Bij de acties in het kader van dit 
programma zal naar verwachting 20% van 
het totale budget van het programma 
bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. In 
geval van grensoverschrijdende 
vervuiling, moeten de IPA-middelen in de 
eerste plaats worden besteed aan de 
voorbereiding en uitvoering van projecten 
ter bestrijding van de 
grensoverschrijdende vervuiling. 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.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Acties in het kader van dit 
instrument moeten de uitvoering 
ondersteunen van de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties, een universele agenda waaraan de 
EU en haar lidstaten zich volledig hebben 
gecommitteerd en die alle in bijlage I 
vermelde begunstigden hebben 
onderschreven.

(14) Acties in het kader van dit 
instrument moeten de uitvoering 
ondersteunen van de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties, een universele agenda waaraan de 
EU en haar lidstaten zich volledig hebben 
gecommitteerd en die alle in bijlage I 
vermelde begunstigden hebben 
onderschreven. In deze context moet 
speciale aandacht uitgaan naar de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 1 
"Geen armoede", 5 "Gendergelijkheid", 
7 "Betaalbare en schone energie", 8 
"Goede werkgelegenheid en economische 
groei", 9 "Industrie, innovatie en 
infrastructuur", 10 "Ongelijkheid 
verminderen", 11 "Duurzame steden en 
gemeenschappen", 13 "Klimaatactie" en 
16 "Vrede, gerechtigheid en sterke 
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instellingen".

Amendement 5

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 
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 steun moet aansluiten op de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei en 
regelingen bevatten met het oog op het 
partnerschapsbeginsel en een 
geïntegreerde aanpak van territoriale 
ontwikkeling. 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.

Amendement 6

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 
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 

(18) Het is in het belang van de Unie dat 
de in bijlage I vermelde begunstigden 
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 die 
blijk geven van hun hervormingsbereidheid 
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hervormingsbereidheid door de 
pretoetredingssteun efficiënt uit te voeren 
en vorderingen te maken bij het vervullen 
van de lidmaatschapscriteria.

door de pretoetredingssteun efficiënt uit te 
voeren en vorderingen te maken bij het 
vervullen van de lidmaatschapscriteria, en 
die hierdoor positieve veranderingen in 
hun sociaaleconomische omgeving 
bewerkstelligen en inspelen op actuele 
uitdagingen, stimuleren om de middelen 
nog doeltreffender en doelmatiger te 
gebruiken.

Amendement 7

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 in 
bijlage I vermelde 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 of teruggedraaid indien die 
capaciteit zich in negatieve zin ontwikkelt.
De steun moet gebruik blijven maken van 
de structuren en instrumenten die hun 
waarde in het pretoetredingsproces al 
bewezen hebben.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De uitvoering moet worden 
versneld en de Commissie moet 
technische bijstand verlenen aan de 
begunstigden voor de totstandbrenging 
van goed financieel beheer en een 
controlesysteem en capaciteitsopbouw 
voor de voorbereiding van 
projectontwerpen, voor procedures voor 
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het sluiten van contracten en toezicht en 
voor de uitvoering van de structurele 
hervormingen die zullen bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelen en de 
resultaten van IPA. 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Unie moet ervoor zorgen dat de 
beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk 
worden gebruikt, zodat haar externe 
optreden optimaal effect sorteert. Dat moet 
worden bereikt door middel van 
samenhang en complementariteit tussen de 
externe financieringsinstrumenten van de 
Unie, en door synergieën met andere 
beleidslijnen en programma’s van de Unie. 
Dit omvat in voorkomend geval ook de 
samenhang en complementariteit met de 
macrofinanciële bijstand.

(20) De Unie moet ervoor zorgen dat de 
beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk 
worden gebruikt, zodat haar externe 
optreden optimaal effect sorteert, terwijl 
overlapping, onder andere van 
doelstellingen, wordt vermeden. Dat moet 
worden bereikt door middel van
consistentie, sterke samenhang en 
complementariteit tussen de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie, en 
door synergieën met andere beleidslijnen
en externe maatregelen, 
financieringsmiddelen en programma’s 
van de Unie. Dit omvat in voorkomend 
geval ook de samenhang en 
complementariteit met de macrofinanciële 
bijstand.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Externe acties worden vaak 
uitgevoerd in een zeer instabiele context 
die een snelle en voortdurende aanpassing 
vereist aan de veranderende behoeften van 
de Uniepartners en de mondiale 
uitdagingen op het gebied van 
mensenrechten, democratie en behoorlijk 
bestuur, veiligheid en stabiliteit, 
klimaatverandering en milieu en irreguliere 

(26) Externe acties worden vaak 
uitgevoerd in een zeer instabiele context 
die een snelle en voortdurende aanpassing 
vereist aan de veranderende behoeften van 
de Uniepartners en de mondiale 
uitdagingen op het gebied van 
mensenrechten, democratie en behoorlijk 
bestuur, veiligheid, defensie en stabiliteit, 
klimaatverandering en milieu en irreguliere 
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migratie en de dieperliggende oorzaken 
ervan. Om het beginsel van 
voorspelbaarheid te verzoenen met de 
noodzaak om snel te reageren op nieuwe 
behoeften moet de financiële uitvoering 
van de programma’s worden aangepast. 
Om de Unie beter in staat te stellen te 
reageren op onvoorziene behoeften, moet 
deze verordening, met inachtneming van 
het beginsel dat de begroting van de Unie 
jaarlijks wordt vastgesteld, de mogelijkheid 
openlaten om de door het Financieel 
Reglement reeds voor andere 
beleidsgebieden toegestane flexibiliteit toe 
te passen, namelijk overdracht en 
hervastlegging van vastgelegde middelen, 
zodat gezorgd wordt voor efficiënte 
benutting van de middelen van de Unie, 
zowel voor de burgers van de Unie als voor 
de in bijlage I vermelde begunstigden, 
waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt 
van de middelen van de Unie die 
beschikbaar zijn voor het externe optreden 
van de Unie.

migratie en de dieperliggende oorzaken 
ervan. Om het beginsel van 
voorspelbaarheid te verzoenen met de 
noodzaak om snel te reageren op nieuwe 
behoeften moet de financiële uitvoering 
van de programma’s worden aangepast. 
Om de Unie beter in staat te stellen te 
reageren op onvoorziene behoeften, moet 
deze verordening, met inachtneming van 
het beginsel dat de begroting van de Unie 
jaarlijks wordt vastgesteld, de mogelijkheid 
openlaten om de door het Financieel 
Reglement reeds voor andere 
beleidsgebieden toegestane flexibiliteit toe 
te passen, namelijk overdracht en 
hervastlegging van vastgelegde middelen, 
zodat gezorgd wordt voor efficiënte 
benutting van de middelen van de Unie, 
zowel voor de burgers van de Unie als voor 
de in bijlage I vermelde begunstigden, 
waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt 
van de middelen van de Unie die 
beschikbaar zijn voor het externe optreden 
van de Unie. Aanvullende vormen van 
flexibiliteit moeten worden toegestaan 
zoals herschikking van middelen tussen 
prioriteiten, de fasering van projecten en 
aanbesteding van contracten.

Amendement 11

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 

d) versterking van de economische en 
sociale ontwikkeling en het 
concurrentievermogen 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, 
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en samenleving; verbetering van het ondernemings- en 
investeringsklimaat, aanmoediging van 
slimme specialisatie, de ontwikkeling van 
vaardigheden, onderzoek en innovatie, en 
de schepping van banen in het bijzonder 
voor jongeren;

Amendement 12

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 13 009 976 
000 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2018 
(14 663 401 000 EUR in lopende prijzen).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 genoemde bedrag kan 
worden gebruikt voor technische en 
administratieve bijstand ten behoeve van 
de uitvoering van het programma, zoals 
voorbereidende activiteiten en activiteiten 
op het gebied van monitoring, controle, 
audit en evaluatie, ook met betrekking tot 
informatietechnologiesystemen, en alle 
activiteiten die verband houden met de 
voorbereiding van het vervolgprogramma 
voor pretoetredingssteun in 
overeenstemming met artikel 20 van [de 
NDICI-verordening].

2. Het in lid 1 genoemde bedrag kan 
worden gebruikt voor technische en 
administratieve bijstand ten behoeve van 
de uitvoering van het programma, zoals 
voorbereidende activiteiten (bijstand bij de 
voorbereiding en beoordeling van 
projecten), steun voor institutionele 
versterking en administratieve 
capaciteitsopbouw voor het effectieve 
beheer en activiteiten op het gebied van 
monitoring, controle, audit en evaluatie, 
ook met betrekking tot 
informatietechnologiesystemen, en alle 
activiteiten die verband houden met de 
voorbereiding van het vervolgprogramma 
voor pretoetredingssteun in 
overeenstemming met artikel 20 van [de 
NDICI-verordening].
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Amendement 14

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 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen34

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 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 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen34

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. In geval van 
grensoverschrijdende vervuiling moeten 
de IPA-middelen in de eerste plaats 
worden besteed aan de voorbereiding en 
uitvoering van projecten ter bestrijding 
van de grensoverschrijdende vervuiling.

__________________ __________________

34

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

34

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

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie en de lidstaten 
werken samen om coherentie te 
waarborgen en streven ernaar overlapping 
te vermijden tussen de steun uit hoofde van 
IPA III en andere steun van de Unie, de 
lidstaten en de Europese Investeringsbank, 
overeenkomstig de beginselen die zijn 
vastgelegd voor de versterking van de 
operationele coördinatie op het gebied van 
externe bijstand, en met het oog op 

3. De Commissie en de lidstaten 
werken samen om coherentie te 
waarborgen en streven ernaar overlapping 
te vermijden tussen de steun uit hoofde van 
IPA III en andere steun van de Unie, de 
lidstaten en de Europese Investeringsbank, 
overeenkomstig de beginselen die zijn 
vastgelegd voor de versterking van de 
operationele coördinatie op het gebied van 
externe bijstand, en met het oog op 
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harmonisering van beleid en procedures, in 
het bijzonder de internationale beginselen 
inzake de effectiviteit van ontwikkeling35. 
De coördinatie omvat regelmatig overleg, 
frequente uitwisseling van informatie in de 
diverse fasen van de steuncyclus, en 
bijeenkomsten met alle betrokkenen ter 
bespreking van de coördinatie van de 
bijstand, en vormt een belangrijk onderdeel 
van de programmeringsprocedures van de 
Unie en de lidstaten.

harmonisering van beleid en procedures, in 
het bijzonder de internationale beginselen 
inzake de effectiviteit van ontwikkeling35. 
De coördinatie omvat regelmatig overleg, 
frequente uitwisseling van informatie in de 
diverse fasen van de steuncyclus, en 
bijeenkomsten met alle betrokkenen ter 
bespreking van de coördinatie van de 
bijstand, en vormt een belangrijk onderdeel 
van de programmeringsprocedures van de 
Unie en de lidstaten. De steun moet 
aansluiten op de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, leiden tot doeltreffende en 
doelmatige besteding van de middelen en 
regelingen bevatten met het oog op het 
partnerschapsbeginsel en een 
geïntegreerde aanpak van territoriale 
ontwikkeling.

__________________ __________________

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
approach-aid-effectiveness_en

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
approach-aid-effectiveness_en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie neemt ook in 
overleg met de lidstaten de nodige 
maatregelen om te zorgen voor coördinatie 
en complementariteit met multilaterale en 
regionale organisaties en entiteiten, zoals 
internationale organisaties en financiële 
instellingen, agentschappen en donoren 
buiten de Unie.

4. De Commissie neemt ook in 
overleg met de lidstaten de nodige 
maatregelen om te zorgen voor coördinatie 
en complementariteit met multilaterale en 
regionale organisaties en entiteiten, zoals 
internationale organisaties en financiële 
instellingen, agentschappen, donoren 
buiten de Unie en actoren uit het 
maatschappelijk middenveld.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun wordt gericht op en aangepast aan 
de specifieke situatie van de in bijlage I 
vermelde begunstigden, rekening houdend 
met de verdere inspanningen die nodig zijn 
om aan de lidmaatschapscriteria te voldoen 
en met de capaciteit van de begunstigden. 
De steun wordt naar reikwijdte en 
intensiteit gedifferentieerd naargelang de 
behoeften, het hervormingsengagement en 
de vorderingen bij het uitvoeren van die 
hervormingen.

De steun wordt gericht op en aangepast aan 
de specifieke situatie van de in bijlage I 
vermelde begunstigden, rekening houdend 
met de verdere inspanningen die nodig zijn 
om aan de lidmaatschapscriteria te voldoen 
en met de capaciteit van de begunstigden. 
De steun wordt naar reikwijdte en 
intensiteit gedifferentieerd naargelang de 
behoeften, het hervormingsengagement, de 
vorderingen bij het uitvoeren van die 
hervormingen en de resultaten die zijn 
behaald om te voldoen aan de 
toetredingscriteria, de positieve 
veranderingen in de sociaaleconomische 
omgeving en de reactie op actuele 
uitdagingen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien programma’s voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
overeenkomstig artikel 12 van [de ETS-
verordening] worden beëindigd, kan de 
steun voor het stopgezette programma die 
via deze verordening was verleend en 
beschikbaar blijft, worden gebruikt voor de 
financiering van andere activiteiten die 
voor steun in het kader van deze 
verordening in aanmerking komen.

4. Indien programma’s voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
overeenkomstig artikel 12 van [de ETS-
verordening] worden beëindigd, kan de 
steun voor het stopgezette programma die 
via deze verordening was verleend en 
beschikbaar blijft, worden gebruikt voor de 
financiering van andere activiteiten die 
voor steun in het kader van deze 
verordening in aanmerking komen. Indien 
er geen in aanmerking komende 
activiteiten zijn die tijdens het lopende 
jaar financiering behoeven, kunnen de 
kredieten naar het volgende jaar worden 
overgeheveld.

Amendement 19

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

(d) Het versterken van de capaciteit 
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);

(d) Het versterken van de capaciteit 
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); het 
bijdragen aan de defensie en 
cyberdefensie van de in bijlage I 
genoemde begunstigden; het versterken 
van de capaciteit voor strategische 
communicatie ter bevordering van 
systematische opsporing van 
desinformatie.
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