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AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het instrument voor 
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).

(2) Het instrument voor 
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 en 
verenigbaar dient te zijn met de algemene 
doelstellingen van het externe optreden van 
de Unie, en met name die van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (NDICI).

Amendement 2

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, terwijl het 



PE628.720v03-00 4/22 AD\1171028NL.docx

NL

vooruitzicht van het lidmaatschap van de 
Unie is een krachtige motor voor 
veranderingsprocessen en leidt tot 
democratische, politieke, economische en 
maatschappelijke veranderingen.

beginsel van asymmetrische en 
geleidelijke integratie wordt geëerbiedigd 
om te zorgen voor een soepele overgang 
voor de kwetsbare economieën van de 
kandidaten voor het lidmaatschap. Het 
vooruitzicht van het lidmaatschap van de 
Unie is een krachtige motor voor 
veranderingsprocessen en leidt tot 
democratische, politieke, economische en 
maatschappelijke veranderingen.

Amendement 3

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 rechten16, 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, 

(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 rechten16, 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 moet deze 
goede betrekkingen tussen buurlanden, 
verzoening en regionale samenwerking 
bevorderen. De bijstand moet hun 
economische en sociale ontwikkeling en 
hun economische governance stimuleren, 
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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.

de economische integratie met de interne 
markt van de EU bevorderen, met 
inbegrip van douanesamenwerking, en 
bijdragen tot open en eerlijke handel, 
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.

_________________ _________________

16 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.

16 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 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De Unie moet, op basis van de 
ervaringen van haar lidstaten, de transitie 
van alle in bijlage I vermelde begunstigden 
naar de toetreding ondersteunen. Deze 
samenwerking moet met name gericht zijn 
op het delen van de ervaringen die de 
lidstaten in het hervormingsproces hebben 
opgedaan.

(8) De Unie moet, op basis van de 
ervaringen van haar lidstaten, de transitie 
van alle in bijlage I vermelde begunstigden 
naar de toetreding ondersteunen. Deze 
samenwerking moet met name gericht zijn 
op het delen van de ervaringen die de 
lidstaten in het hervormingsproces hebben 
opgedaan, in het bijzonder wat betreft de 
bevordering van economische en 
douanesamenwerking, en gezamenlijke 
actie ter bestrijding van corruptie, 
smokkel, witwaspraktijken en namaak.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
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Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De Commissie moet de in bijlage I 
vermelde begunstigden aanmoedigen om 
deel te nemen aan de werkzaamheden van 
de Unie in verband met de bevordering 
van het multilateralisme en de verdere 
versterking van het internationale 
handelssysteem, met inbegrip van WTO-
hervormingen.

Amendement 6

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 
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.

(11) Het versterken van de rechtsstaat, 
waaronder de bestrijding van corruptie, 
witwaspraktijken en georganiseerde 
criminaliteit, en goed bestuur, met inbegrip 
van hervorming van het openbaar bestuur, 
de onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, transparantie, openbare 
aanbestedingen, mededinging, 
staatssteun, intellectuele eigendom en 
buitenlandse investeringen, 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.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Volgens het beginsel van de 
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.

(12) Volgens het beginsel van de 
participatieve democratie moet de 
Commissie in nauwe samenwerking met 
het Europees Parlement voor alle in 
bijlage I vermelde begunstigden 
aanmoedigen dat parlementair toezicht 
wordt uitgeoefend op de steun die die 
begunstigden ontvangen en de proactieve 
rol van nationale parlementen in het EU-
toetredingsproces evenals de naleving van 
de toetredingscriteria bevorderen.

Amendement 8

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 

(13) De in bijlage I vermelde 
begunstigden moeten beter voorbereid zijn 
op wereldwijde uitdagingen zoals 
duurzame ontwikkeling, 
klimaatverandering en het nastreven van 
een op regels en waarden gebaseerde 
wereldorde, 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 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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getoetst. het programma, en de totale bijdrage via 
dit programma zal worden geëvalueerd en 
getoetst.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Maatregelen op grond van 
deze verordening moeten tevens bijdragen 
tot de handelsgerelateerde aspecten van 
het extern beleid van de Unie, zoals de 
"Hulp voor handel"-initiatieven, 
samenwerking met derde landen voor 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen van tin, tantaal en 
wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en 
goud, het Kimberleyproces, het 
Duurzaamheidspact, het toezicht op de 
verplichtingen van derde landen 
krachtens de SAP-verordening, om te 
zorgen voor politieke coherentie op het 
niveau van de EU en om de handelsregels 
en -voorschriften in een multilateraal 
kader te vrijwaren en verder te 
bevorderen.

Amendement 10

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 
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 

(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 
vastgesteld, in samenwerking met het 
Europees Parlement, in een 
programmeringskader voor de duur van het 
meerjarig financieel kader van de Unie 
voor de periode van 2021 tot 2027, in 
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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.

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.

Amendement 11

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 
hervormingsbereidheid door de 
pretoetredingssteun efficiënt uit te voeren 
en vorderingen te maken bij het vervullen 
van de lidmaatschapscriteria.

(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 blijk geven van hun 
hervormingsbereidheid door de 
pretoetredingssteun efficiënt uit te voeren 
en vorderingen te maken bij het vervullen 
van de lidmaatschapscriteria. Indien er 
door de begunstigden aanzienlijke 
vooruitgang wordt geboekt met betrekking 
tot het verder openstellen van hun 
economie, overeenkomstig de EU-
Verdragen en WTO-overeenkomsten, en 
de volledige tenuitvoerlegging van de 
bestaande overeenkomsten met de Unie, 
wordt dit beschouwd als een positieve stap 
richting het EU-lidmaatschap.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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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 moet worden 
opgeschort indien EU-middelen 
ondoeltreffend worden gebruikt, met 
aanzienlijke niet-naleving van de 
betrokken verplichtingen ten gevolge. De 
steun moet gebruik blijven maken van de 
structuren en instrumenten die hun waarde 
in het pretoetredingsproces al bewezen 
hebben.

Amendement 13

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. 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, 
in het bijzonder de handelsbetrekkingen 
tussen de Unie en de in bijlage I vermelde 
begunstigden. Dit omvat in voorkomend 
geval ook de samenhang en 
complementariteit met de macrofinanciële 
bijstand.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 26
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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 
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.

(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, 
protectionisme 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 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.

Amendement 15

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 
bijlage I vermelde begunstigden ten 
behoeve van de vaststelling en 
tenuitvoerlegging van de politieke, 

1. De algemene doelstelling van IPA 
III is het verlenen van steun aan de in 
bijlage I vermelde begunstigden ten 
behoeve van de vaststelling en 
tenuitvoerlegging van de politieke, 
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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.

institutionele, juridische, administratieve, 
sociale en economische hervormingen die 
voor die begunstigden noodzakelijk zijn 
om te voldoen aan het acquis en 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.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) versterking van de effectiviteit van 
het openbaar bestuur en ondersteuning van 
structurele hervormingen en goed bestuur 
op alle niveaus;

b) versterking van de effectiviteit van 
het openbaar bestuur, waarborging van de 
onafhankelijkheid van rechters, de 
rechtsstaat, de eerbiediging van 
mensenrechten en fundamentele 
vrijheden, en ondersteuning van structurele 
hervormingen en goed bestuur op alle 
niveaus, onder andere op het gebied van 
openbare aanbestedingen, staatssteun, 
mededinging, buitenlandse investeringen 
en intellectuele eigendom;

Amendement 17

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 
in bijlage I vermelde begunstigden aan die 
van de Unie, ook om volledig profijt te 
kunnen trekken uit de bilaterale 
instrumenten voor economische integratie 
waarin stabilisatie- en 
associatieovereenkomsten voorzien, en 
versterking van verzoeningsprocessen en 
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goede nabuurschapsbetrekkingen, alsook 
persoonlijke contacten en communicatie;

Amendement 18

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 samenwerking, 
onder meer door verbetering van de 
connectiviteit en stimulering van regionale 
ontwikkeling, landbouw en 
plattelandsontwikkeling, harmonisatie van 
sanitaire en fytosanitaire normen en
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;

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) ondersteuning van territoriale en 
grensoverschrijdende samenwerking.

e) ondersteuning van territoriale en 
grensoverschrijdende samenwerking, mede 
over de zeegrenzen heen, en versterking 
van handels- en economische 
betrekkingen, door de volledige 
tenuitvoerlegging van de bestaande 
overeenkomsten met de Unie en de 
bestrijding van smokkel en namaak.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1
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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 in bijlage I vermelde 
begunstigden tot stand brengen, alsmede de 
desbetreffende resoluties van het Europees 
Parlement, bevindingen en conclusies van 
monitoringgroepen, missies en delegaties 
van het Europees Parlement,
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.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een evenwichtige, gedepolitiseerde 
en niet-discriminerende verdeling van de 
middelen over het gehele land evenals 
onder alle lagen van de samenleving 
wordt gewaarborgd.

Amendement 22

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 

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 
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IPA-programmeringskader wordt door de 
Commissie vastgesteld voor de duur van 
het meerjarig financieel kader van de Unie.

IPA-programmeringskader wordt door de 
Commissie vastgesteld, na raadpleging 
van het Europees Parlement, voor de duur 
van het meerjarig financieel kader van de 
Unie.

Amendement 23

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

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 vorderingen 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, waarbij rekening wordt 
gehouden met de noodzaak van duurzame 
economische ontwikkeling en groei, een 
goed ondernemings- en 
investeringsklimaat en 
begrotingsconsolidatie. De Commissie zal 
de vooruitgang regelmatig monitoren en 
evalueren. 

Indien er sprake is van ontoereikende 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
in artikel 3 vastgestelde specifieke 
doelstellingen of indien een begunstigde 
het beginsel van democratie, de 
rechtsstaat, mensenrechten en 
fundamentele vrijheden niet eerbiedigt of 
de in de desbetreffende met de Unie 
gesloten overeenkomsten opgenomen 
verbintenissen schendt, wordt de steun 
van de Unie opgeschort of gedeeltelijk 
opgeschort. Onder dezelfde 
omstandigheden en op verzoek van het 
Europees Parlement, onderzoekt de 
Commissie de opschorting of gedeeltelijke 
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opschorting van de steun van de Unie en 
brengt zij hierover verslag uit, waarbij het 
genomen besluit wordt gerechtvaardigd.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie houdt nauwgezet 
toezicht op het gehele proces van 
projectuitvoering door middel van een 
solide en consistent mechanisme en voert 
een kwalitatieve en kwantitatieve 
beoordeling uit, om de vooruitgang bij de
verwezenlijking van de vastgelegde 
doelstellingen te volgen en om een 
sterkere verantwoordingsplicht en 
transparantie evenals doeltreffendere 
besteding van de middelen te waarborgen. 
Het Europees Parlement is bevoegd om de 
Commissie te verzoeken om een 
onderzoek in te stellen naar specifieke 
gevallen waarin de in deze verordening 
vastgelegde procedure niet door de 
begunstigden is gevolgd, en om de 
noodzakelijke maatregelen te nemen, 
indien dit met feiten kan worden 
gerechtvaardigd.

Amendement 25

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 

(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: de 
scheiding der machten, het tot stand 
brengen van onafhankelijke, 
verantwoordingsplichtige en efficiënte 
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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.

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 vrijheid van 
meningsuiting en gegevensbescherming.

Amendement 26

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 te vergroten en het ondersteunen 
van het streven naar duurzame 
ontwikkeling en een functionerende 
markteconomie die in staat is het hoofd te 
bieden aan de concurrentiedruk en de 
marktkrachten binnen de Unie.
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Amendement 27

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 
dialoog, en het moderniseren en versterken 
van de arbeidsmarktinstellingen, zoals 
openbare arbeidsvoorzieningsdiensten en 
arbeidsinspectiediensten.

(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 en 
collectieve onderhandelingen op basis van 
IAO-arbeidsnormen 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 
dialoog, en het moderniseren en versterken 
van de arbeidsmarktinstellingen, zoals 
openbare arbeidsvoorzieningsdiensten en 
arbeidsinspectiediensten.

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) Het verbeteren van het klimaat voor 
de private sector en van het 

(k) Het verbeteren van het klimaat voor 
de private sector en van het 
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concurrentievermogen van ondernemingen, 
met inbegrip van slimme specialisatie, als 
essentiële stimulansen voor groei, het 
creëren van werkgelegenheid en cohesie. 
Er zal prioriteit worden gegeven aan 
projecten die leiden tot een beter 
ondernemingsklimaat.

concurrentievermogen van ondernemingen, 
in het bijzonder kmo's, met inbegrip van 
slimme specialisatie, als essentiële 
stimulansen voor groei, het creëren van 
werkgelegenheid en cohesie. Er zal 
prioriteit worden gegeven aan duurzame
projecten die leiden tot een beter 
ondernemingsklimaat.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Het bevorderen van de 
verwijdering van onnodige 
handelsbelemmeringen, met inbegrip van 
bureaucratische horden, tarifaire en niet-
tarifaire belemmeringen.

Amendement 30

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 is een hulpmiddel voor het 
meten van de bijdrage van de Unie aan de 
verwezenlijking van haar specifieke 
doelstellingen en de door de begunstigden 
geboekte vooruitgang.

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Verzoening, betrekkingen van 
goed nabuurschap en internationale 
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verplichtingen.
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