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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Verordening (EU) nr. 231/201413

verstrijkt op 31 december 2020. Teneinde 
ervoor te zorgen dat het externe optreden
van de Unie effectief blijft, moet een kader 
voor de planning en uitvoering van de 
externe bijstand in stand worden 
gehouden.

(1) Verordening (EU) nr. 231/201413

verstrijkt op 31 december 2020. Teneinde 
ervoor te zorgen dat het uitbreidingsbeleid
van de Unie effectief blijft, moet dit nog 
steeds worden ondersteund door een 
specifiek instrument ter financiering van 
extern optreden.

_________________ _________________

13 Verordening (EU) nr. 231/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2014 tot vaststelling van het 
instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA II) (PB L 77 van 15.3.2014, blz. 11).

13 Verordening (EU) nr. 231/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2014 tot vaststelling van het 
instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA II) (PB L 77 van 15.3.2014, blz. 11).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 in alles voldoet aan de 
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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.

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.

Amendement 3

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"15 van essentieel belang. 
Vooruitgang in de richting van toetreding 
hangt af van de vraag of elke verzoeker 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, 
wetgeving, administratie en economie af te 
stemmen op de regels, de normen, 

(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"15 van essentieel belang. Goede 
nabuurschapsbetrekkingen en regionale 
samenwerking zijn eveneens cruciale 
bestanddelen van het uitbreidingsproces.
Voortgang in de richting van toetreding 
hangt af van de vraag of elke verzoeker de 
waarden van de Unie eerbiedigt en van zijn 
vermogen om de hervormingen door te 
voeren die nodig zijn om zijn systemen op 
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het beleid en de praktijken van de Unie. het vlak van beleid, instellingen, 
wetgeving, 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.

Amendement 4

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,
stabiliteit en welvaart 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 kan een krachtige motor voor 
veranderingsprocessen zijn en leidt tot 
democratische, politieke, economische en 
maatschappelijke veranderingen. Dit 
potentieel moet optimaal worden 
aangeboord.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7



PE625.581v02-00 6/35 AD\1174734NL.docx

NL

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, onder meer 
door uitvoering van beleid inzake regionale 
ontwikkeling, landbouw- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid, sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid en de 
ontwikkeling van de digitale economie en 
de digitale samenleving, ook in 
overeenstemming met het 
vlaggenschipinitiatief Digitale Agenda 
voor de Westelijke Balkan.

(7) Steun dient tevens te worden 
verleend uit hoofde van de overeenkomsten 
die de Unie heeft gesloten met de in bijlage 
I vermelde begunstigden. De steun moet er 
voornamelijk op toegespitst zijn de in 
bijlage I vermelde begunstigden te helpen 
hun democratische instellingen en de 
rechtsstaat te versterken, hun justitiële 
stelsel en openbaar bestuur te hervormen, 
de fundamentele mensenrechten, 
waaronder de rechten van personen die 
tot een minderheid behoren, te 
eerbiedigen, minderheden te beschermen,
gendergelijkheid, verdraagzaamheid, 
sociale inclusie en non-discriminatie te 
bevorderen, verdedigers van de 
mensenrechten, klokkenluiders en het 
maatschappelijk middenveld te 
beschermen en initiatieven te 
ondersteunen die transparantie, 
verantwoordingsplicht, integriteit en de 
bestrijding van corruptie bevorderen. Bij 
de bijstand moet ook naleving van 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, mede over de zeegrenzen 
heen, alsmede de territoriale ontwikkeling 
te bevorderen, onder andere door 
uitvoering van de macroregionale 
strategieën van de Unie, zoals de 
Donaustrategie. Ook moet deze goede 
betrekkingen tussen buurlanden,
verzoening en regionale samenwerking 
ondersteunen. 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 
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plattelandsontwikkelingsbeleid, sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid door middel van 
de ontwikkeling van kmo's, 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 6

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 politieke, sociale en 
economische hervormingsproces hebben 
opgedaan.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Betere strategische en operationele 
samenwerking op het gebied van veiligheid 
tussen de Unie en de in bijlage I vermelde 
begunstigden is van cruciaal belang voor 
een doeltreffende aanpak van dreigingen 
op het gebied van veiligheid, waaronder 
zware criminaliteit, georganiseerde 
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criminaliteit, terrorisme en andere zaken 
die de stabiliteit en vrede in de lidstaten 
bedreigen.

Amendement 8

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,
migrantensmokkel en terrorisme worden 
voortgezet.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het is essentieel dat sociale 
bescherming en sociale inclusie worden 
bevorderd als onderdeel van de 
samenwerking tussen de Unie en de in 
bijlage I vermelde begunstigden.
Maatregelen op dit gebied moeten gericht 
zijn op het bevorderen van inclusieve, 
doeltreffende, efficiënte en toereikende 
sociale-beschermingssystemen die sociale 
inclusie en gelijke kansen stimuleren en 
ongelijkheid en armoede aanpakken.

Amendement 10



AD\1174734NL.docx 9/35 PE625.581v02-00

NL

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, 
onder meer door het waarborgen van de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, de democratie en de grondrechten, 
het waarborgen en bevorderen van de 
onafhankelijkheid van de media, het 
transparant en niet-willekeurig handelen 
van overheidsinstanties en 
rechtshandhavingsinstanties bij hun 
besluitvorming, door het bieden van 
ondersteuning aan onafhankelijke 
verdedigers van de mensenrechten en 
maatschappelijke organisaties die toezicht 
houden op de eerbiediging van de 
rechtsstaat, het beschermen van 
klokkenluiders en door het ondersteunen 
van initiatieven ter bevordering van 
transparantie, verantwoordingsplicht, 
integriteit, en de bestrijding van corruptie 
en georganiseerde criminaliteit, het 
voorkomen van radicalisering en 
terrorisme en het uitbreiden van 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.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
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Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Gezien de complexe 
etnische situatie in de Westelijke Balkan 
en de recente turbulente geschiedenis van 
de etnische verhoudingen, is de 
bescherming van nationale, etnische en 
taalkundige minderheden van bijzonder 
belang. Om de bescherming van 
minderheden in te zetten als aanjager van 
stabiliteit in kandidaat-lidstaten en 
potentiële kandidaat-lidstaten, moet de 
Unie regeringen ondersteunen bij het 
vaststellen, bewaken en doeltreffend 
toepassen van wettelijke kaders ter
bescherming van minderheden die 
gestoeld zijn op de desbetreffende 
internationale normen. De Unie kan in dit 
verband lering trekken uit ervaringen die 
in het verleden tijdens en na 
toetredingsonderhandelingen zijn 
opgedaan.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) De situatie van de Roma 
blijft bijzonder problematisch in de meeste 
kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten. Zij hebben daar 
overal nog steeds te kampen met 
discriminatie, erbarmelijke 
leefomstandigheden, onvoldoende 
toegang tot rudimentaire sociale diensten 
en extreem hoge aantallen analfabeten en 
schoolverlaters, wat hun sociale 
uitsluiting weer vergroot. IPA III moet 
steun verlenen aan het bieden van 
gerichte en strategische ondersteuning ter 
verbetering van de situatie van de Roma 
in de begunstigde landen.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Steun dient tevens te 
worden verleend om de kwestie van de 
rechten van minderheden verder te 
versterken en multicultureel begrip en 
vreedzame co-existentie te verbeteren.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) De in bijlage I vermelde 
begunstigden moeten beter voorbereid zijn 
op wereldwijde uitdagingen zoals 
armoede, duurzame ontwikkeling en 
klimaatverandering, en zich aansluiten bij 
de inspanningen van de Unie om die 
problemen aan te pakken. Gelet op het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering in overeenstemming 
met de verplichting die de Unie is 
aangegaan om de overeenkomst van Parijs 
en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) uit te voeren, moet dit programma 
bijdragen aan de integratie van klimaatactie 
in het beleid van de Unie en de 
verwezenlijking van het algemene streven 
dat 25% van de uitgaven op de EU-
begroting de klimaatdoelstellingen moet 
ondersteunen. Bij de acties in het kader van 
dit programma zal naar verwachting 16% 
van het totale budget van het programma 
bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. De 
relevante acties zullen worden vastgesteld 
tijdens de voorbereiding en uitvoering van 
het programma, en de totale bijdrage via 
dit programma zal worden geëvalueerd en 
getoetst.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 16

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 
van de uitbreidingsagenda en hun 

(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 
van de uitbreidingsagenda en hun 
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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.

specifieke behoeften en in 
overeenstemming met de in deze 
verordening omschreven algemene en 
specifieke doelstellingen, met 
inachtneming van de nationale strategieën 
en resoluties van het Europees Parlement
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 17

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 gemeenschappelijk
belang van de Unie en de in bijlage I 
vermelde begunstigden om de 
begunstigden te ondersteunen 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 en de 
waarden van de Europese Unie.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Er moeten duidelijke 
gevolgen zijn wanneer de eerbiediging 
van de rechtsstaat, democratie, 
mensenrechten en fundamentele 
vrijheden in een kandidaat-lidstaat of 
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potentiële kandidaat-lidstaat ernstig wordt 
aangetast of wanneer de begunstigde zich 
niet houdt aan de afspraken die zijn 
vastgelegd in de desbetreffende met de 
Unie gesloten overeenkomsten. In 
dergelijke gevallen moet, onverminderd de 
begrotingsprocedure en de bepalingen 
inzake de opschorting van steun in 
internationale overeenkomsten met 
begunstigden, aan de Commissie de 
bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot wijziging van bijlage I 
bij deze verordening teneinde de bijstand 
van de Unie geheel of gedeeltelijk op te 
schorten. Bij het nemen van dergelijke 
beslissingen moet de Commissie ervoor 
zorgen dat financiële steun aan acties die 
direct ten goede komen aan de burgers 
mogelijk blijft, met name wanneer deze 
worden uitgevoerd door niet-
gouvernementele actoren en direct 
verband hebben met de versterking van de 
rechtsstaat, democratie, mensenrechten 
en fundamentele vrijheden. Wanneer de 
Commissie van oordeel is dat de redenen 
die de opschorting van de steun 
rechtvaardigen, niet langer van 
toepassing zijn, moet zij de bevoegdheid 
krijgen om gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot wijziging van bijlage I om de 
steun van de Unie opnieuw in te stellen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De overgang van direct beheer van 
de pretoetredingsfondsen door de 
Commissie naar indirect beheer door de in 
bijlage I vermelde begunstigden moet 
geleidelijk verlopen en overeenstemmen 
met de capaciteit van elk van deze 

(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 
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begunstigden. De steun moet gebruik 
blijven maken van de structuren en 
instrumenten die hun waarde in het 
pretoetredingsproces al bewezen hebben.

begunstigden, met toepassing van alle 
nodige fiduciaire waarborgen, waaronder 
maar niet uitsluitend: transparante 
boekhoudkundige en 
aanbestedingsprocedures; en externe 
periodieke controles door OLAF. De steun 
moet gebruik blijven maken van de 
structuren en instrumenten die hun waarde 
in het pretoetredingsproces al bewezen 
hebben. Speciale aandacht moet worden 
besteed aan het verlenen van steun bij de 
verbetering van de absorptiecapaciteit van 
de begunstigde landen.

Amendement 20

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. Om 
overlap met andere externe 
financieringsinstrumenten te voorkomen, 
moet dat 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.

Amendement 21

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 

(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 aan kwesties die op 
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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.

mondiaal niveau solidaire actie vereisen, 
zoals mensenrechten, democratie en 
behoorlijk bestuur, veiligheid en stabiliteit, 
klimaatverandering en milieu, migratie en 
de diverse factoren die migratie in gang 
zetten, en terrorisme. 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 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Activiteiten op het vlak van 
transparantie, communicatie en 
zichtbaarheid zijn essentieel om 
ruchtbaarheid te geven aan het optreden 
van de Unie in de praktijk. Om die 
ruchtbaarheid bij het publiek te vergroten, 
moeten de Commissie, EU-delegaties en 
begunstigden duidelijk en doeltreffend 
communiceren over de inzet van 
pretoetredingssteun in de begunstigde 
landen door de doelstellingen, 
toepassingen en resultaten daarvan uiteen 
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te zetten. De begunstigden van EU-
financiering moeten de oorsprong van de 
financiering van de Unie erkennen en 
ervoor zorgen dat deze goed zichtbaar is.
IPA III moet bijdragen aan de 
financiering van communicatieacties om 
de resultaten van de steun van de Unie 
onder de aandacht te brengen bij 
meerdere doelgroepen in de begunstigde 
landen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Teneinde rekening te houden met 
wijzigingen in het beleidskader van de 
toetredingen of met significante 
ontwikkelingen in de in bijlage I vermelde 
begunstigden, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
tot aanpassing en actualisering van de in de 
bijlagen II en III vermelde thematische 
steunprioriteiten. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen, ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 

(32) Teneinde rekening te houden met 
wijzigingen in het beleidskader van de 
toetredingen of met significante 
ontwikkelingen in de in bijlage I vermelde 
begunstigden, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
tot aanpassing en actualisering van de in de 
bijlagen II en III vermelde thematische 
steunprioriteiten. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau en op het 
niveau van het maatschappelijk
middenveld, en dat die raadplegingen 
worden verricht overeenkomstig de 
beginselen die zijn vastgelegd in het 
interinstitutioneel akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 2016. Met name om 
te zorgen voor gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen, ontvangen het Europees 
Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de 
lidstaten, en hebben hun deskundigen 
systematisch toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
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van gedelegeerde handelingen. Commissie die zich bezighouden met de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. IPA III heeft de volgende 
specifieke doelstellingen:

2. (Niet van toepassing op de 
Nederlandse versie)

Amendement 25

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 en de eerbiediging van de 
mensenrechten, de grondrechten en het 
internationaal recht, ondersteuning van de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht en doeltreffende juridische 
bescherming, bescherming van 
minderheden, en het bieden van 
ondersteuning aan onafhankelijke 
verdedigers van de mensenrechten, 
klokkenluiders en maatschappelijke 
organisaties die toezicht houden op de 
eerbiediging van de rechtsstaat, en 
ondersteuning van initiatieven waarmee 
de onafhankelijkheid van de media, 
transparantie, verantwoordingsplicht, 
integriteit en de bestrijding van corruptie 
worden bevorderd;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b
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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 kwaliteit, 
effectiviteit, transparantie en 
verantwoordingsplicht van het openbaar 
bestuur, bevordering van transparantie en 
niet-willekeurig handelen van 
overheidsinstanties en 
rechtshandhavingsinstanties en 
ondersteuning van structurele 
hervormingen en goed bestuur op alle 
niveaus;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) Versterking van sociale 
bescherming en sociale inclusie, onder 
meer door bevordering van gelijke kansen 
en het aanpakken van ongelijkheid en 
armoede, waarborging van de toegang tot 
internationale bescherming, 
vergemakkelijking van legale migratie en 
arbeidsmigratie en integratie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
migranten en de Roma;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) versterking van conflictpreventie 
en bevordering van verzoening, 
vredesopbouw, goede 
nabuurschapsbetrekkingen, alsook 
persoonlijke contacten en communicatie;

Amendement 29
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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, 
alsook verbetering en intensivering van 
strategische en operationele 
samenwerking met de Unie op het gebied 
van grensbeheer en veiligheidsproblemen, 
zodat de dreigingen die uitgaan van de 
georganiseerde misdaad, terrorisme en 
cybercriminaliteit gepareerd kunnen 
worden.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bijstand in het kader van IPA III 
kan worden verstrekt voor acties van het 
type waarin is voorzien in het kader van 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling en het Cohesiefonds29, het 
Europees Sociaal Fonds Plus30 en het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling31.

4. De bijstand in het kader van IPA III 
kan worden verstrekt voor acties van het 
type waarin is voorzien in het kader van 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling en het Cohesiefonds29, het 
Europees Sociaal Fonds Plus30, het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling31 en het Fonds 
voor justitie, rechten en waarden.

__________________ __________________

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

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

30 COM(2018) 382 final: Voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende het Europees Sociaal 
Fonds+ (ESF+).

30 COM(2018) 382 final: Voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende het Europees Sociaal 
Fonds+ (ESF+).

31 COM(2018) 392 final: Voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van voorschriften 
inzake steun voor de strategische plannen 

31 COM(2018) 392 final: Voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van voorschriften 
inzake steun voor de strategische plannen 
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die de lidstaten in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
opstellen (strategische GLB-plannen) en 
die uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
gefinancierd, en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad en van 
Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad.

die de lidstaten in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
opstellen (strategische GLB-plannen) en 
die uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
gefinancierd, en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad en van 
Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

_________________ _________________

33

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

33

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

Amendement 32

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 steun wordt gericht op en aangepast aan 
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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 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, 
met speciale aandacht voor de verbetering 
van hun absorptiecapaciteit. De steun 
wordt naar reikwijdte en intensiteit 
gedifferentieerd naargelang de behoeften, 
het hervormingsengagement en de 
vorderingen bij het uitvoeren van die 
hervormingen.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis

Opschorting van de steun van de Unie

1. Wanneer de eerbiediging van de 
rechtsstaat, democratie, mensenrechten 
en fundamentele vrijheden in een 
begunstigd land ernstig wordt aangetast 
of wanneer een begunstigde de 
verbintenissen in de betreffende met de 
Unie gesloten overeenkomsten niet 
nakomt, is de Commissie overeenkomstig 
artikel 14 gemachtigd een gedelegeerde 
handeling vast te stellen om bijlage I bij 
deze verordening te wijzigen en de steun 
van de Unie op te schorten of gedeeltelijk 
in te trekken. In geval van een 
gedeeltelijke intrekking worden de 
programma's, waarvoor de intrekking 
geldt, aangegeven. Bij het nemen van 
dergelijke beslissingen moet de 
Commissie ervoor zorgen dat financiële 
steun aan acties die direct ten goede 
komen aan de burgers mogelijk blijft, met 
name wanneer deze worden uitgevoerd 
door niet-gouvernementele actoren en 
direct verband hebben met de versterking 
van de rechtsstaat, democratie, 
mensenrechten en fundamentele 
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vrijheden.

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

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Artikel 17

Informatie, communicatie en publiciteit Informatie, communicatie en publiciteit

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

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

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

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

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

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

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

Amendement 35

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 

(a) Het tot stand brengen en vanaf het 
prille begin bevorderen van het goed 
functioneren van de instellingen die nodig 
zijn voor het waarborgen van de
rechtsstaat, democratie, grondrechten en 
mensenrechten, met inbegrip van de 
rechten van minderheden. 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 
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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.

doeltreffende disciplinaire procedures bij 
gevallen van vergrijp, de bevordering van 
justitiële samenwerking, en het 
waarborgen en bevorderen van de 
onafhankelijkheid van de media; het 
ontwikkelen van doeltreffende middelen 
ter voorkoming en bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit, 
mensenhandel, smokkel,
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;
het aanmoedigen en ondersteunen van de 
daadwerkelijke participatie van vrouwen 
en minderheden aan de politiek; het 
prioritair aanpakken van de integratie van 
gendergelijkheid en het nemen van 
concrete stappen om gendergelijkheid in 
alle beleidsgebieden te integreren.

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Het bevorderen van de 
eerbiediging van de rechten van personen 
die tot een nationale, etnische of 
taalkundige minderheid behoren. Het 
optreden beoogt: acties ter ondersteuning 
van de depolitisering van 
minderheidskwesties en van de 
ontwikkeling van wettelijke kaders en 
langetermijnstrategieën voor de 
bescherming van de rechten van 
minderheden; de realisering van gedegen 
capaciteiten voor de monitoring van de 
concrete toepassing van bestaande 
wetgeving ter bescherming van 
minderheden om er zeker van te zijn dat 
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deze doeltreffend worden toegepast en om 
eventuele tekortkomingen te verhelpen; de 
facilitering van de ontwikkeling van een 
gouvernementeel/parlementair/staatsbestu
ur en een justitieel stelsel waarin de 
participatie van minderheden en de 
oprichting van speciale organen of fora 
voor minderheden (zoals 
minderheidsraden) wordt verzekerd; de 
facilitering en bevordering van het 
gebruik van minderheidstalen in het 
onderwijs, het openbaar bestuur, het 
openbare en culturele leven en de media;
de uitwisseling van goede praktijken op 
het gebied van positieve discriminatie en 
positieve acties.

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) Verbetering van de situatie van de 
Roma. Het optreden beoogt: de 
uitwerking van geloofwaardige, 
uitgebreide en voldoende gefinancierde 
langetermijnstrategieën voor de inclusie 
en integratie van de Roma; maatregelen 
ter verbetering van de situatie van de 
Roma op het gebied van onderwijs, 
gezondheidszorg, huisvesting en 
werkgelegenheid, en gerichte acties om 
het aantal analfabeten en schoolverlaters 
terug te dringen; maatregelen om een 
zinvolle participatie van de Roma aan het 
openbare leven en de politiek te 
verzekeren.

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement



AD\1174734NL.docx 27/35 PE625.581v02-00

NL

(b) Hervorming van overheidsdiensten 
conform de beginselen van openbaar 
bestuur. Het optreden beoogt: het 
versterken van de kaders voor de 
hervorming van het openbaar bestuur; het 
verbeteren van de strategische planning en 
het ontwikkelen van inclusief en empirisch 
onderbouwd beleid en wetgeving; het 
bevorderen van de professionalisering en 
de depolitisering van het overheidsapparaat 
door het verankeren van meritocratische 
beginselen; het bevorderen van 
transparantie en verantwoordingsplicht; het 
verbeteren van de kwaliteit van diensten en 
van de verlening van diensten, onder meer 
door middel van adequate administratieve 
procedures en op de burger gerichte e-
overheidsdiensten; het versterken van het 
beheer van de overheidsfinanciën en de 
productie van betrouwbare statistieken.

(b) Hervorming van overheidsdiensten 
conform de beginselen van openbaar 
bestuur. Het optreden beoogt: het 
versterken van de kaders voor de
hervorming van het openbaar bestuur; het 
verbeteren van de strategische planning en 
het ontwikkelen van inclusief en empirisch 
onderbouwd beleid en wetgeving; het 
bevorderen van de samenwerking met 
maatschappelijke organisaties, waaronder 
vrouwenorganisaties, die een sleutelrol 
spelen in een goed functionerende 
democratie; het bevorderen van de 
professionalisering en de depolitisering van 
het overheidsapparaat door het verankeren 
van meritocratische beginselen; het 
bevorderen van transparantie en 
verantwoordingsplicht; het verbeteren van 
de kwaliteit van diensten en van de 
verlening van diensten waarbij non-
discriminatie wordt gewaarborgd en wordt 
voorzien in ondersteuning op maat, onder 
meer door middel van adequate 
administratieve procedures en op de burger 
gerichte e-overheidsdiensten; het 
versterken en moderniseren van het beheer 
van de overheidsfinanciën; het hervormen 
van de belastingadministratie, het 
ontwikkelen van de digitale economie en 
de productie van betrouwbare statistieken.

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Het versterken van de capaciteit 
van de Unie en haar partners voor het 
voorkomen van conflicten, het opbouwen 
van vrede en het aanpakken van pre- en 
postcrisissituaties, onder meer door middel 
van vroegtijdige waarschuwing en 
conflictbewuste risicoanalyse; het 
bevorderen van netwerkvorming tussen 
personen, verzoening, vredesopbouw en 
vertrouwenwekkende maatregelen; het 

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

vertrouwenwekkende maatregelen; het 
ondersteunen van capaciteitsopbouw ter 
bevordering van acties op het gebied van 
veiligheid en ontwikkeling (CBSD); 
strategische en operationele 
samenwerking met de Unie op het gebied 
van grensbeheer, vergemakkelijking van 
politiële en justitiële samenwerking tussen 
begunstigden en lidstaten van de Unie om 
grensoverschrijdende criminaliteit te 
bestrijden, en het ondersteunen van 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
cyberveiligheid en de bestrijding van 
cybercriminaliteit.

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(f) Het bevorderen van de afstemming 
van de regels, normen, beleidsmaatregelen 
en praktijken van de partnerlanden op die 
van de Unie, met inbegrip van openbare 
aanbestedingen, mededinging en
staatssteunregels en grondrechten, en het 
verbeteren van hun capaciteiten om het 
Unie-acquis te implementeren.

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) Het versterken van de toegang tot 
en de kwaliteit van onderwijs, opleiding en 
een leven lang leren op alle niveaus en het 
ondersteunen van de cultuursector en de 
creatieve sectoren. Het optreden op dit 
gebied beoogt: het bevorderen van gelijke 
toegang tot kwalitatief hoogwaardige voor-
en vroegschoolse educatie en 
opvangdiensten, lager en secundair 

(g) Het versterken van de toegang tot 
en de kwaliteit van onderwijs, opleiding en 
een leven lang leren op alle niveaus en het 
ondersteunen van de cultuursector en de 
creatieve sectoren. Het optreden op dit 
gebied beoogt: het bevorderen van gelijke 
toegang tot kwalitatief hoogwaardige voor-
en vroegschoolse educatie en 
opvangdiensten, lager en secundair 
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onderwijs en het verbeteren van het aanbod 
van basisvaardigheden; het verhogen van 
het opleidingsniveau; het terugdringen van 
vroegtijdige schoolverlating en het
versterken van de opleiding van 
leerkrachten; het ontwikkelen van stelsels 
voor beroepsonderwijs en -opleiding 
(VET) en het bevorderen van 
werkgerelateerde opleidingen om de 
overgang naar de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken; het verbeteren van de 
kwaliteit en de relevantie van het hoger 
onderwijs; het stimuleren van alumni-
activiteiten; het verruimen van de toegang 
tot een leven lang leren, en het 
ondersteunen van investeringen in de 
onderwijs- en opleidingsinfrastructuur, met 
name om territoriale verschillen te 
beperken en niet-gesegregeerd onderwijs te 
bevorderen, onder meer door het gebruik 
van digitale technologieën.

onderwijs en het verbeteren van het aanbod 
van basisvaardigheden; het verhogen van 
het opleidingsniveau; het terugdringen van 
vroegtijdige schoolverlating, het 
garanderen van wederzijdse erkenning 
van diploma’s en vaardigheden en het 
versterken van de opleiding van 
leerkrachten; het ontwikkelen van stelsels 
voor beroepsonderwijs en -opleiding 
(VET) en het bevorderen van 
werkgerelateerde opleidingen om de 
overgang naar de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken; het verbeteren van de 
kwaliteit en de relevantie van het hoger 
onderwijs; het stimuleren van alumni-
activiteiten; het verruimen van de toegang 
tot een leven lang leren, en het 
ondersteunen van investeringen in de 
onderwijs- en opleidingsinfrastructuur, met 
name om territoriale verschillen te 
beperken en niet-gesegregeerd onderwijs te 
bevorderen, onder meer door het gebruik 
van digitale technologieën.

Amendement 42

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 

(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 
en niet-discriminerende 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 
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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.

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 43

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 uitbannen
van armoede. Het optreden op dit gebied 
beoogt het moderniseren van inclusieve 
socialebeschermingsstelsels om te voorzien 
in een doeltreffende, efficiënte, niet-
discriminerende en adequate bescherming 
in alle levensfasen; het stimuleren van 
sociale inclusie; Het optreden op dit gebied 
beoogt ook: het waarborgen van de 
toegang tot internationale bescherming, 
het vergemakkelijken van legale migratie 
en arbeidsmigratie en het integreren van 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
migranten en de Roma; het bestrijden van 
elke vorm van discriminatie, bijvoorbeeld 
op grond van geslacht, ras, huidskleur,
etnische of sociale herkomst, genetische 
kenmerken, taal, 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.
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Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) Het verbeteren van de toegang tot 
digitale technologieën en diensten en het 
versterken van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en innovatie, door te 
investeren in digitale connectiviteit, 
vertrouwen in digitale techniek en digitale 
beveiliging, digitale vaardigheden en 
ondernemerschap, 
onderzoeksinfrastructuur en een gunstig 
klimaat, en het bevorderen van 
netwerkvorming en samenwerking. 

(l) Het verbeteren van de toegang tot 
digitale technologieën en diensten en het 
versterken van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en innovatie, door te 
investeren in digitale connectiviteit met 
speciale aandacht voor de meest 
achtergestelde microregio's en 
plattelandsgebieden en de mensen die 
daar wonen, vertrouwen in digitale 
techniek en digitale beveiliging, digitale 
vaardigheden en ondernemerschap, 
onderzoeksinfrastructuur en een gunstig 
klimaat, en het bevorderen van 
netwerkvorming en samenwerking.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n bis) Het stimuleren van toerisme en het 
onder de aandacht brengen van cultureel 
en natuurlijk erfgoed. Het optreden 
beoogt: het behoud en de restauratie van 
cultureel erfgoed, met inbegrip van 
cultureel erfgoed van minderheden, het 
beschermen en bevorderen van natuurlijk 
erfgoed en het aanmoedigen van 
duurzaam toerisme;

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Het bevorderen van de (a) Het bevorderen van de 
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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.

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 migrantengemeenschappen, Roma en 
groepen in kwetsbare situaties; 
investeringen in openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten, en steun voor 
investeringen in de volksgezondheid en 
sociale diensten.

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) Het investeren in de jeugd, in 
onderwijs en vaardigheden onder meer 
door middel van het ontwikkelen en 
implementeren van gemeenschappelijk 
onderwijs, beroepsopleiding, 
opleidingsprogramma's en infrastructuur 
ten behoeve van gezamenlijke 
jongerenactiviteiten.

(f) Het investeren in de jeugd, in 
onderwijs en vaardigheden onder meer 
door middel van het garanderen dat 
vaardigheden en kwalificaties worden 
erkend, het ontwikkelen en implementeren 
van gemeenschappelijk onderwijs, 
beroepsopleiding, opleidingsprogramma's 
en infrastructuur ten behoeve van 
gezamenlijke jongerenactiviteiten.

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) het investeren in de 
capaciteitsopbouw van maatschappelijke 
organisaties; 

Amendement 49



AD\1174734NL.docx 33/35 PE625.581v02-00

NL

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.
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