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Amendement 1
Luke Ming Flanagan

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 
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.

(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 
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. 
Er zij echter op gewezen dat deze plichten 
niet aflopen op het moment van 
toetreding, en landen die tot de Europese 
Unie zijn toegelaten en zich niet houden 
aan bovengenoemde verplichtingen 
censuur boven het hoofd hangt.

Or. en
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Amendement 2
Mireille D'Ornano

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 
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.

(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 
vastgesteld (de „criteria van 
Kopenhagen”), en op voorwaarde dat de 
Unie het vermogen heeft om het nieuwe lid 
op te nemen, hetgeen een wezenlijke 
voorwaarde is waarmee in het verleden te 
weinig rekening is gehouden. 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. fr
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Amendement 3
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het uitbreidingsproces is gebaseerd 
op vaste criteria en eerlijke en consistente 
voorwaarden. Elke begunstigde wordt op 
de eigen verdiensten beoordeeld. Door de 
balans van de vorderingen op te maken en 
tekortkomingen te identificeren, worden de 
in bijlage I vermelde begunstigden 
aangespoord tot en begeleid bij de 
noodzakelijke ingrijpende hervormingen. 
Om het uitbreidingsperspectief tot een 
realiteit te maken, blijft de solide 
gehechtheid aan het beginsel van „eerst de 
basis”15van essentieel belang. Vooruitgang 
in de richting van toetreding hangt af van 
de vraag of de verzoekende staat de 
waarden van de Unie eerbiedigt en van zijn 
vermogen om de hervormingen door te 
voeren die nodig zijn om zijn systemen op 
het vlak van beleid, instellingen, wetten, 
administratie en economie af te stemmen 
op de regels, de normen, het beleid en de 
praktijken van de Unie.

(4) Het uitbreidingsproces is in theorie
gebaseerd op vaste criteria en eerlijke en 
consistente voorwaarden, maar in de 
praktijk is dit proces een stuk 
onduidelijker gebleken en zijn deze 
criteria maar weing nageleefd. Elke 
begunstigde wordt op de eigen verdiensten 
beoordeeld. Door de balans van de 
vorderingen op te maken en 
tekortkomingen te identificeren, worden de 
in bijlage I vermelde begunstigden 
aangespoord tot en begeleid bij de 
noodzakelijke ingrijpende hervormingen. 
Om het uitbreidingsperspectief tot een 
realiteit te maken, blijft de solide 
gehechtheid aan het beginsel van „eerst de 
basis”15 van essentieel belang. Vooruitgang 
in de richting van toetreding hangt af van 
de vraag of de verzoekende staat de 
waarden van de Unie eerbiedigt en van zijn 
vermogen om de hervormingen door te 
voeren die nodig zijn om zijn systemen op 
het vlak van beleid, instellingen, wetten, 
administratie en economie af te stemmen 
op de regels, de normen, het beleid en de 
praktijken van de Unie.

_________________ _________________

15 De „eerst de basis”-benadering koppelt 
de rechtsstaat en de grondrechten aan de 
twee andere cruciale elementen van het 
toetredingsproces: economische 
governance – sterkere nadruk op 
economische ontwikkeling en verbetering 
van het concurrentievermogen – en 
versterking van de democratische 
instellingen en hervorming van het 
openbaar bestuur. Elk van de drie 
basiselementen is van cruciaal belang voor 
de hervormingsprocessen in de kandidaten 
en potentiële kandidaten en is gericht op 
een belangrijk zorgpunt van de burgers.

15 De „eerst de basis”-benadering koppelt 
de rechtsstaat en de grondrechten aan de 
twee andere cruciale elementen van het 
toetredingsproces: economische 
governance – sterkere nadruk op 
economische ontwikkeling en verbetering 
van het concurrentievermogen – en 
versterking van de democratische 
instellingen en hervorming van het 
openbaar bestuur. Elk van de drie 
basiselementen is van cruciaal belang voor 
de hervormingsprocessen in de kandidaten 
en potentiële kandidaten en is gericht op 
een belangrijk zorgpunt van de burgers.
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Or. fr

Amendement 4
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het uitbreidingsbeleid van de EU is 
een investering in vrede, veiligheid en 
stabiliteit in Europa. Dit beleid leidt tot 
grotere economische en 
handelsmogelijkheden, tot wederzijds 
voordeel van de EU en de kandidaten voor 
het lidmaatschap van de Unie. Het 
vooruitzicht van het lidmaatschap van de 
Unie is een krachtige motor voor 
veranderingsprocessen en leidt tot 
democratische, politieke, economische en 
maatschappelijke veranderingen.

(5) Het uitbreidingsbeleid van de EU is 
een investering in vrede, veiligheid en 
stabiliteit in Europa. Dit beleid leidt tot 
grotere economische en 
handelsmogelijkheden, tot wederzijds 
voordeel van de EU en de kandidaten voor 
het lidmaatschap van de Unie. Het 
vooruitzicht van het lidmaatschap van de 
Unie is een krachtige motor voor 
veranderingsprocessen en leidt tot 
democratische, politieke, economische en 
maatschappelijke veranderingen. Dit 
uitbreidingsbeleid zelf moet echter 
voortdurend worden geëvalueerd om te 
garanderen dat de Unie niet te snel te 
groot wordt tot het punt waarop de situatie 
vrijwel onbeheersbaar wordt, maar dat er 
in plaats daarvan sprake is van een 
beheerste en duurzame groei.

Or. en

Amendement 5
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het uitbreidingsbeleid van de EU is 
een investering in vrede, veiligheid en 
stabiliteit in Europa. Dit beleid leidt tot 
grotere economische en 
handelsmogelijkheden, tot wederzijds 
voordeel van de EU en de kandidaten voor 
het lidmaatschap van de Unie. Het 

(5) Het uitbreidingsbeleid van de EU is 
een investering in vrede, veiligheid en 
stabiliteit in Europa. Dit beleid leidt tot 
grotere economische en 
handelsmogelijkheden, tot wederzijds 
voordeel van de EU en de kandidaten voor 
het lidmaatschap van de Unie. Het 
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vooruitzicht van het lidmaatschap van de 
Unie is een krachtige motor voor 
veranderingsprocessen en leidt tot 
democratische, politieke, economische en 
maatschappelijke veranderingen.

vooruitzicht van het lidmaatschap van de 
Unie wordt geacht een krachtige motor 
voor veranderingsprocessen te zijn en tot 
democratische, politieke, economische en 
maatschappelijke veranderingen te leiden, 
maar de praktijk weerspreekt deze theorie, 
zoals blijkt uit het voorbeeld van Turkije.

Or. fr

Amendement 6
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het uitbreidingsbeleid van de EU is 
een investering in vrede, veiligheid en 
stabiliteit in Europa. Dit beleid leidt tot 
grotere economische en 
handelsmogelijkheden, tot wederzijds 
voordeel van de EU en de kandidaten voor 
het lidmaatschap van de Unie. Het 
vooruitzicht van het lidmaatschap van de 
Unie is een krachtige motor voor 
veranderingsprocessen en leidt tot 
democratische, politieke, economische en 
maatschappelijke veranderingen.

(5) Het uitbreidingsbeleid van de EU is 
een investering in vrede, veiligheid en 
stabiliteit in Europa. Dit beleid leidt tot 
grotere economische en 
handelsmogelijkheden, tot wederzijds 
voordeel van de EU en de kandidaten voor 
het lidmaatschap van de Unie. Het 
vooruitzicht van het lidmaatschap van de 
Unie is een krachtige motor voor 
veranderingsprocessen en leidt tot 
politieke, economische en 
maatschappelijke veranderingen.

Or. fr

Amendement 7
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Europese Commissie heeft in 
haar recente mededeling „Een 
geloofwaardig vooruitzicht op toetreding 
en een grotere EU-betrokkenheid bij de 
Westelijke Balkan”16opnieuw het 
duidelijke, op verdiensten gebaseerde 

(6) De Europese Commissie heeft in 
haar recente mededeling „Een 
geloofwaardig vooruitzicht op toetreding 
en een grotere EU-betrokkenheid bij de 
Westelijke Balkan”16 opnieuw het 
duidelijke, op verdiensten gebaseerde 
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vooruitzicht op het EU-lidmaatschap voor 
de Westelijke Balkan bevestigd. Dit is een 
krachtige stimulans voor de hele 
Westelijke Balkan en een teken van de 
gehechtheid van de EU aan de Europese 
toekomst van de betrokken gebieden.

vooruitzicht op het EU-lidmaatschap voor 
de Westelijke Balkan bevestigd. Dit is een 
krachtige stimulans voor de hele 
Westelijke Balkan en een teken van de 
gehechtheid van de EU aan de Europese 
toekomst van de betrokken gebieden, 
ondanks de duidelijk toenemende 
weerstand onder burgers in verschillende 
lidstaten tegen verdere uitbreiding.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, te vinden op:
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0065

16 COM(2018) 65 final, te vinden op: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0065

Or. fr

Amendement 8
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Europese Commissie heeft in 
haar recente mededeling „Een 
geloofwaardig vooruitzicht op toetreding 
en een grotere EU-betrokkenheid bij de 
Westelijke Balkan”16opnieuw het 
duidelijke, op verdiensten gebaseerde 
vooruitzicht op het EU-lidmaatschap voor 
de Westelijke Balkan bevestigd. Dit is een 
krachtige stimulans voor de hele 
Westelijke Balkan en een teken van de 
gehechtheid van de EU aan de Europese 
toekomst van de betrokken gebieden.

(6) De Europese Commissie heeft in 
haar recente mededeling „Een 
geloofwaardig vooruitzicht op toetreding 
en een grotere EU-betrokkenheid bij de 
Westelijke Balkan”16 opnieuw het 
duidelijke, op verdiensten gebaseerde 
vooruitzicht op het EU-lidmaatschap voor 
de Westelijke Balkan bevestigd. Dit is een 
krachtige stimulans voor de hele 
Westelijke Balkan en een teken van de 
gehechtheid van de EU aan de Europese 
toekomst. Dit moet echter worden 
afgewogen tegen het vermogen van de EU 
om een dergelijke uitbreiding aan te 
kunnen.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, te vinden op:
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0065

16 COM(2018) 65 final, te vinden op: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0065

Or. en
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Amendement 9
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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. Bij de bijstand 
moeten 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.

_________________ _________________

17 De Europese pijler van sociale rechten is 17 De Europese pijler van sociale rechten is 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 10
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het is essentieel dat de 
samenwerking inzake migratie, met 
inbegrip van grensbeheer, sterker wordt 
bevorderd, de toegang tot internationale 
bescherming wordt gewaarborgd, relevante 
informatie wordt uitgewisseld, de 
voordelen van migratie voor de 
ontwikkeling worden versterkt, legale 
migratie en arbeidsmigratie worden 
vergemakkelijkt, het grenstoezicht wordt 
verbeterd en de inspanningen in de strijd 
tegen irreguliere migratie, mensenhandel 
en migrantensmokkel worden voortgezet.

(10) Het is essentieel dat de 
samenwerking inzake migratie, met 
inbegrip van grensbeheer, sterker wordt 
bevorderd, de toegang tot internationale 
bescherming wordt gewaarborgd, relevante 
informatie wordt uitgewisseld, de 
voordelen van migratie voor de 
ontwikkeling worden versterkt, legale 
migratie en arbeidsmigratie worden 
vergemakkelijkt, het grenstoezicht wordt 
verbeterd en de inspanningen in de strijd 
tegen irreguliere migratie, mensenhandel 
en migrantensmokkel worden voortgezet, 
waarbij de verantwoordelijkheden van de 
Unie uit hoofde van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens 
van de Verenigde Naties volledig worden 
nageleefd.

Or. en

Amendement 11
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het versterken van de rechtsstaat, 
waaronder de bestrijding van corruptie en 
georganiseerde criminaliteit, en goed 

(11) De bestrijding van corruptie en 
georganiseerde criminaliteit evenals het 
goede beheer van het openbaar bestuur 
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bestuur, met inbegrip van hervorming van 
het openbaar bestuur, blijven voor de 
meeste in bijlage I vermelde begunstigden 
belangrijke uitdagingen die van wezenlijk 
belang zijn om nader tot de Unie te kunnen 
komen en later volledig de verplichtingen 
van het lidmaatschap van de Unie te 
kunnen vervullen. Gezien het 
langetermijnkarakter van de hervormingen 
die op die gebieden moeten worden 
doorgevoerd en de noodzaak om een staat 
van dienst op te bouwen, moet de 
financiële steun uit hoofde van deze 
verordening zo spoedig mogelijk worden 
ingezet voor de vereisten waaraan de in 
bijlage I vermelde begunstigden moeten 
voldoen.

blijven voor de meeste in bijlage I 
vermelde begunstigden belangrijke 
uitdagingen die van wezenlijk belang zijn 
om nader tot de Unie te kunnen komen en 
later volledig de verplichtingen van het 
lidmaatschap van de Unie te kunnen 
vervullen. Gezien het langetermijnkarakter 
van de hervormingen die op die gebieden 
moeten worden doorgevoerd en de 
noodzaak om een staat van dienst op te 
bouwen, moet met de financiële steun uit 
hoofde van deze verordening zo spoedig 
mogelijk worden gereageerd op de door de
begunstigden ondernomen inspanningen.

Or. fr

Amendement 12
Nicola Caputo

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% 

(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% 
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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.

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.

Or. it

Amendement 13
Anneli Jäätteenmäki

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 

(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 30% 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 
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het programma, en de totale bijdrage via 
dit programma zal worden geëvalueerd en 
getoetst.

het programma, en de totale bijdrage via 
dit programma zal worden geëvalueerd en 
getoetst.

Or. en

Amendement 14
Mireille D'Ornano

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 ten minste 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.

Or. fr

Amendement 15
Nicola Caputo

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 

(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 
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overheidsinstanties worden uitgevoerd, als 
wanneer die organisaties direct 
begunstigde zijn van steun van de Unie.

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.

Or. it

Amendement 16
Marijana Petir

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Nationale strategieën en 
sectoriële beleidsmaatregelen moeten het 
hoogste beschermingsniveau voor het 
milieu en de natuur waarborgen. Dit 
beschermingsniveau moet een wezenlijk 
onderdeel vormen van deze strategieën en 
beleidsmaatregelen nadat er passende 
milieueffectbeoordelingen zijn uigevoerd 
en openbare raadplegingen hebben 
plaatsgevonden met een minimale duur 
van 30 dagen. Ook moet er in deze 
beoordelingen rekening worden gehouden 
met de eventuele grensoverschrijdende 
effecten op het milieu en de natuur.

Or. hr

Amendement 17
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De horizontale financiële regels die 
het Europees Parlement en de Raad op 

(23) De horizontale financiële regels die 
het Europees Parlement en de Raad op 
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basis van artikel 322 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie hebben vastgesteld, gelden ook voor 
dit besluit. Deze regels zijn vastgelegd in 
het Financieel Reglement en betreffen met 
name de procedure voor de vaststelling en 
uitvoering van de begroting door middel 
van subsidies, opdrachten, prijzen, 
indirecte uitvoering, financiële bijstand, 
begrotingssteun, trustfondsen, financiële 
instrumenten en begrotingsgaranties, en 
voorzien in de controle van de 
verantwoordelijkheid van de financiële 
actoren. De uit hoofde van artikel 322 
VWEU vastgestelde regels betreffen ook 
de bescherming van de Uniebegroting in 
geval van algemene tekortkomingen op 
het gebied van de rechtsstaat in lidstaten 
en derde landen, omdat de eerbiediging 
van de rechtsstaat essentieel is voor 
degelijk financieel beheer en 
doeltreffende financiering van de Unie.

basis van artikel 322 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie hebben vastgesteld, gelden ook voor 
dit besluit. Deze regels zijn vastgelegd in 
het Financieel Reglement en betreffen met 
name de procedure voor de vaststelling en 
uitvoering van de begroting door middel 
van subsidies, opdrachten, prijzen, 
indirecte uitvoering, financiële bijstand, 
begrotingssteun, trustfondsen, financiële 
instrumenten en begrotingsgaranties, en 
voorzien in de controle van de 
verantwoordelijkheid van de financiële 
actoren.

Or. fr

Amendement 18
Mireille D'Ornano

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 
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 

(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 
migratie en de dieperliggende oorzaken 
ervan, meer in het bijzonder de 
ontwikkelingslacunes in de 
herkomstlanden van migranten. Om het 
beginsel van voorspelbaarheid te 
verzoenen met de noodzaak om snel te 
reageren op nieuwe behoeften moet de 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 19
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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, het maatschappelijk 
middenveld en de veiligheid, alsmede 
verbetering van het immigratiebeheer, met 
inbegrip van grensbescherming en 
remigratie van migranten wier 
asielverzoek is afgewezen;

Or. fr

Amendement 20
Marijana Petir

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a
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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, met inbegrip van de 
rechten van mensen die tot een 
minderheid behoren, de grondrechten en 
het internationaal recht, het 
maatschappelijk middenveld en de 
veiligheid, alsmede verbetering van het 
migratiebeheer, met inbegrip van 
grensbeheer;

Or. hr

Amendement 21
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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, onder meer door 
verbetering van de connectiviteit en 
stimulering van regionale ontwikkeling, 
landbouw en plattelandsontwikkeling, 
zonder concurrentiedruk op de 
bijdragende staten, 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. fr

Amendement 22
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) toekenning van de middelen 
afhankelijk van het goede beheer, door de 
begunstige staat, van zijn grenzen en de 
migratiestromen die over zijn grondgebied 
reizen;

Or. fr

Amendement 23
Marijana Petir

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze strategieën en sectoriële 
beleidsmaatregelen moeten vergezeld 
gaan van passende beoordelingen van de 
effecten op het milieu en de natuur.

De strategieën en sectoriële 
beleidsmaatregelen moeten op basis van 
evaluatieprocedures, waarvan ook 
openbare raadplegingen deel uitmaken, 
passende aanbevelingen bevatten voor de 
vermindering van de mogelijk negatieve 
effecten op het milieu en de natuur die als 
gevolg van de tenuitvoerlegging van de 
strategieën en het beleid verwacht kunnen 
worden, met inbegrip van een 
grensoverschrijdende procedure als een 
dergelijk effect zich naar schatting ook 
over de landsgrenzen kan voordoen, en 
moeten voorzien in een passende 
monitoring, in overeenstemming met de 
vastgestelde behoeften.

De grensoverschrijdende procedure moet 
bestaan uit effectbeoordelingen en 
openbare raadplegingen in het buurland 
waar de uitvoering van de genoemde 
strategieën en sectoriële 
beleidsmaatregelen naar schatting een 
bepaald effect op het milieu en de natuur 
teweeg kan brengen.

Openbare raadplegingen moeten ten 
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minste 30 dagen duren.

Or. hr

Amendement 24
Marijana Petir

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

(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 
bevorderen en beschermen van de rechten 
van de mens, van de rechten van personen 
die tot minderheden behoren — waaronder 
Roma — en van de fundamentele 
vrijheden, waaronder mediavrijheid en 
gegevensbescherming.

Or. hr

Amendement 25
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin
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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 
minderheden behoren — waaronder 
Roma, lesbiennes, homoseksuelen, 
biseksuelen, transgenders en 
interseksuelen — en van de fundamentele 
vrijheden, waaronder mediavrijheid en 
gegevensbescherming.

(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 
personen nadat hun verzoek uiterst 
nauwkeurig is onderzocht; het 
ontwikkelen van doeltreffende middelen 
ter voorkoming en bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit, 
mensenhandel, smokkel van migranten, 
witwaspraktijken/financiering van 
terrorisme en corruptie; het bevorderen van 
de burgerrechten, van de bestrijding van 
besnijdenis van vrouwen, van de 
bescherming van landbouwhuisdieren en 
van de fundamentele vrijheden, waaronder 
mediavrijheid en gegevensbescherming.

Or. fr

Amendement 26
Marijana Petir

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Het versterken van de capaciteit 
voor de aanpak van de uitdagingen op het 



AM\1163780NL.docx 21/25 PE628.369v01-00

NL

vlak van veiligheid en migratie, 
waaronder het totstandbrengen van solide 
grensbewakingssystemen, het verhinderen 
van en de strijd tegen irreguliere migratie, 
een doeltreffend terugkeer- en 
overnamebeleid, asielverlening aan wie 
daar recht op heeft, het ontwikkelen van 
doeltreffende instrumenten ter bestrijding 
van georganiseerde criminaliteit, 
mensenhandel, smokkel van migranten, 
witwaspraktijken, de financiering van 
terrorisme en de strijd tegen corruptie, 
alsmede nauwere samenwerking met de 
Unie in de strijd tegen terrorisme, 
radicalisering en hybride dreigingen.

Or. hr

Amendement 27
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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. Andere belangrijke 
gebieden waarop maatregelen worden 
genomen betreffen het ondersteunen van 
gendergelijkheid; het bevorderen van 
inzetbaarheid en productiviteit; het 
aanpassen van werknemers en 
ondernemingen aan veranderingen; het tot 
stand brengen van een duurzame sociale 

(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)) 
en langdurig werklozen. De maatregelen 
stimuleren het creëren van banen van hoge 
kwaliteit en ondersteunen de doeltreffende 
handhaving van arbeidsvoorschriften en -
normen op het gehele grondgebied. Andere 
belangrijke gebieden waarop maatregelen 
worden genomen betreffen het 
ondersteunen van de bevordering van 
inzetbaarheid en productiviteit; 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 
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dialoog, en het moderniseren en versterken 
van de arbeidsmarktinstellingen, zoals 
openbare arbeidsvoorzieningsdiensten en 
arbeidsinspectiediensten.

openbare arbeidsvoorzieningsdiensten en 
arbeidsinspectiediensten.

Or. fr

Amendement 28
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) Het bevorderen van sociale 
bescherming en integratie en het bestrijden 
van armoede. Het opreden op dit gebied 
beoogt het moderniseren van 
socialebeschermingsstelsels om te voorzien 
in een doeltreffende, efficiënte en adequate 
bescherming in alle levensfasen; het 
stimuleren van sociale inclusie; het 
bevorderen van gelijke kansen, en het 
aanpakken van ongelijkheden en armoede. 
Het optreden op dit gebied beoogt ook: het 
integreren van gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de Roma; het 
bestrijden van discriminatie op basis van 
geslacht, raciale of etnische herkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele gerichtheid; het 
verbeteren van de toegang tot betaalbare, 
duurzame en kwalitatief hoogwaardige 
diensten zoals voor- en vroegschoolse 
educatie en opvang, huisvesting, 
gezondheidszorg en essentiële sociale 
diensten en langdurige zorg, onder meer 
door de modernisering van de systemen 
voor sociale bescherming.

(i) Het bevorderen van sociale 
bescherming en integratie en het bestrijden 
van armoede. Het optreden op dit gebied 
beoogt het moderniseren van 
socialebeschermingsstelsels om te voorzien 
in een doeltreffende, efficiënte en adequate 
bescherming in alle levensfasen; het 
stimuleren van sociale inclusie; het 
bevorderen van gelijke kansen, en het 
aanpakken van ongelijkheden en armoede. 
Het optreden op dit gebied beoogt ook het 
bestrijden van discriminatie op basis van 
geslacht, raciale of etnische herkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele gerichtheid; het 
verbeteren van de toegang tot betaalbare, 
duurzame en kwalitatief hoogwaardige 
diensten zoals voor- en vroegschoolse 
educatie en opvang, huisvesting, 
gezondheidszorg en essentiële sociale 
diensten en langdurige zorg, onder meer 
door de modernisering van de systemen 
voor sociale bescherming.

Or. fr

Amendement 29
Marijana Petir

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) Het bevorderen van sociale 
bescherming en integratie en het bestrijden 
van armoede. Het opreden op dit gebied 
beoogt het moderniseren van 
socialebeschermingsstelsels om te voorzien 
in een doeltreffende, efficiënte en adequate 
bescherming in alle levensfasen; het 
stimuleren van sociale inclusie; het 
bevorderen van gelijke kansen, en het 
aanpakken van ongelijkheden en armoede. 
Het optreden op dit gebied beoogt ook: het 
integreren van gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de Roma; het 
bestrijden van discriminatie op basis van 
geslacht, raciale of etnische herkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele gerichtheid; het 
verbeteren van de toegang tot betaalbare, 
duurzame en kwalitatief hoogwaardige 
diensten zoals voor- en vroegschoolse 
educatie en opvang, huisvesting, 
gezondheidszorg en essentiële sociale 
diensten en langdurige zorg, onder meer 
door de modernisering van de systemen 
voor sociale bescherming.

(i) Het bevorderen van sociale 
bescherming en integratie, vooral van 
minderheden, en het bestrijden van 
armoede. Het optreden op dit gebied 
beoogt het moderniseren van 
socialebeschermingsstelsels om te voorzien 
in een doeltreffende, efficiënte en adequate 
bescherming in alle levensfasen; het 
stimuleren van sociale inclusie; het 
bevorderen van gelijke kansen, en het 
aanpakken van ongelijkheden en armoede. 
Het optreden op dit gebied beoogt ook: het 
integreren van gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de Roma; het 
bestrijden van discriminatie op basis van 
geslacht, raciale of etnische herkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele gerichtheid; het 
verbeteren van de toegang tot betaalbare, 
duurzame en kwalitatief hoogwaardige 
diensten zoals voor- en vroegschoolse 
educatie en opvang, huisvesting, 
gezondheidszorg en essentiële sociale 
diensten en langdurige zorg, onder meer 
door de modernisering van de systemen 
voor sociale bescherming.

Or. hr

Amendement 30
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

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 

(p) Meer mogelijkheden voor de agro-
voedingssector en de visserijsector om het 
hoofd te bieden aan de concurrentiedruk 
die afkomstig kan zijn van de begunstigde 
staten van IPA III en waartegen 
bescherming moet worden geboden, en 
aan de marktkrachten en om zich 
geleidelijk aan de voorschriften en normen 
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doelstellingen in het kader van een 
evenwichtige territoriale ontwikkeling van 
plattelands- en kustgebieden.

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. fr

Amendement 31
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Het bevorderen van de 
werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit en 
maatschappelijke en culturele inclusie op 
grensoverschrijdend niveau, onder meer 
door integratie van grensoverschrijdende
arbeidsmarkten, met inbegrip van 
grensoverschrijdende mobiliteit; 
gezamenlijke plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven; 
voorlichtings- en adviesdiensten en 
gemeenschappelijke opleiding; 
gendergelijkheid; gelijke kansen; 
integratie van 
immigrantengemeenschappen en 
kwetsbare groepen; investeringen in 
openbare arbeidsvoorzieningsdiensten, en 
steun voor investeringen in de 
volksgezondheid en sociale diensten.

(a) Het bevorderen van de 
werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit en 
maatschappelijke en culturele inclusie op 
grensoverschrijdend niveau, onder meer 
door integratie van arbeidsmarkten door 
grensoverschrijdende mobiliteit van 
Europese burgers; gezamenlijke 
plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven; 
voorlichtings- en adviesdiensten en 
gemeenschappelijke opleiding; 
gendergelijkheid; gelijke kansen; 
investeringen in openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten, en steun voor 
investeringen in de volksgezondheid en 
sociale diensten.

Or. fr

Amendement 32
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De indicatoren worden, waar relevant, Schrappen
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uitgesplitst naar geslacht.

Or. fr
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