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Amendement 30
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Aangezien Verordening (EG) nr. 
1085/2006 van de Raad van 17 juli 2006 
tot invoering van een instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA)4 afloopt op 31 
december 2013, en het externe optreden 
van de Unie doeltreffender moet worden 
gemaakt, moet voor de periode 2014-2020 
een kader voor de planning en de 
uitvoering van de externe bijstand 
behouden blijven. Het uitbreidingsbeleid 
van de Unie moet nog steeds worden 
ondersteund door een specifiek financieel 
instrument. Het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA) moet dan ook 
worden hernieuwd.

(2) Aangezien Verordening (EG) nr. 
1085/2006 van de Raad van 17 juli 2006 
tot invoering van een instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA)4 afloopt op 31 
december 2013, en het externe optreden 
van de Unie doeltreffender moet worden 
gemaakt, moet voor de periode 2014-2020 
een kader voor de planning en de 
uitvoering van de externe bijstand 
behouden blijven. Het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA) moet dan ook 
worden hernieuwd.

Or. it

Amendement 31
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Aangezien Verordening (EG) nr. 
1085/2006 van de Raad van 17 juli 2006 
tot invoering van een instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA)4 afloopt op 31 
december 2013, en het externe optreden 
van de Unie doeltreffender moet worden 
gemaakt, moet voor de periode 2014-2020 
een kader voor de planning en de 
uitvoering van de externe bijstand 
behouden blijven. Het uitbreidingsbeleid 
van de Unie moet nog steeds worden 

(2) Aangezien Verordening (EG) nr. 
1085/2006 van de Raad van 17 juli 2006 
tot invoering van een instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA)4 afloopt op 31 
december 2013, en het externe optreden 
van de Unie doeltreffender moet worden 
gemaakt, moet voor de periode 2014-2020 
een kader voor de planning en de 
uitvoering van de externe bijstand 
behouden blijven. Hierbij moet evenwel 
rekening worden gehouden met de actuele 
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ondersteund door een specifiek financieel 
instrument. Het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA) moet dan ook 
worden hernieuwd.

financiële toestand van de Unie als gevolg 
van de financiële en eurocrisis. Het 
uitbreidingsbeleid van de Unie moet nog 
steeds worden ondersteund door een 
specifiek en sober financieel instrument.
Het instrument voor pretoetredingssteun
(IPA) moet dan ook worden hernieuwd.

Or. de

Amendement 32
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Een Europese staat die het 
lidmaatschap van de Unie heeft 
aangevraagd, kan alleen lid worden als 
vaststaat dat hij voldoet aan de 
lidmaatschapscriteria die de Europese Raad 
van Kopenhagen in juni 1993 heeft 
vastgesteld en op voorwaarde dat de 
toetreding geen wissel trekt op de 
capaciteit van de Unie om het nieuwe lid te 
integreren. Deze criteria hebben betrekking 
op stabiele instellingen die de democratie, 
de rechtsstaat, de mensenrechten en het 
respect voor en de bescherming van 
minderheden garanderen, op de economie 
die voldoende ontwikkeld moet zijn om 
niet te bezwijken onder de 
concurrentiedruk van de interne markt en 
op het vermogen om niet alleen de rechten 
maar ook de plichten die uit de verdragen 
voortvloeien, over te nemen.

(4) Een Europese staat die het 
lidmaatschap van de Unie heeft 
aangevraagd, kan alleen lid worden als hij 
heeft aangetoond dat hij voldoet aan de 
lidmaatschapscriteria die de Europese Raad 
van Kopenhagen in juni 1993 heeft 
vastgesteld en op voorwaarde dat de 
toetreding geen wissel trekt op de 
capaciteit van de Unie om het nieuwe lid te 
integreren. Deze criteria hebben betrekking 
op stabiele instellingen die de democratie, 
de rechtsstaat, de mensenrechten en het 
respect voor en de bescherming van 
minderheden garanderen, op de economie 
die voldoende ontwikkeld moet zijn om 
niet te bezwijken onder de 
concurrentiedruk van de interne markt en 
op het vermogen om niet alleen de rechten 
maar ook de plichten die uit de verdragen 
voortvloeien, over te nemen.

Or. it

Amendement 33
Kinga Göncz
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Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Een Europese staat die het 
lidmaatschap van de Unie heeft 
aangevraagd, kan alleen lid worden als 
vaststaat dat hij voldoet aan de 
lidmaatschapscriteria die de Europese Raad 
van Kopenhagen in juni 1993 heeft 
vastgesteld en op voorwaarde dat de 
toetreding geen wissel trekt op de 
capaciteit van de Unie om het nieuwe lid te 
integreren. Deze criteria hebben betrekking 
op stabiele instellingen die de democratie, 
de rechtsstaat, de mensenrechten en het 
respect voor en de bescherming van 
minderheden garanderen, op de economie 
die voldoende ontwikkeld moet zijn om 
niet te bezwijken onder de 
concurrentiedruk van de interne markt en 
op het vermogen om niet alleen de rechten 
maar ook de plichten die uit de verdragen 
voortvloeien, over te nemen.

(4) Een Europese staat die het 
lidmaatschap van de Unie heeft 
aangevraagd, kan alleen lid worden als 
vaststaat dat hij voldoet aan de 
lidmaatschapscriteria die de Europese Raad 
van Kopenhagen in juni 1993 heeft 
vastgesteld en op voorwaarde dat de 
toetreding geen wissel trekt op de 
capaciteit van de Unie om het nieuwe lid te 
integreren. Deze criteria hebben betrekking 
op stabiele instellingen die de democratie,
de rechtsstaat, de mensenrechten, het non-
discriminatiebeginsel en het respect voor 
en de bescherming van minderheden en 
kwetsbare groepen garanderen, op de 
economie die voldoende ontwikkeld moet 
zijn om niet te bezwijken onder de 
concurrentiedruk van de interne markt en 
op het vermogen om niet alleen de rechten 
maar ook de plichten die uit de verdragen 
voortvloeien, over te nemen.

Or. en

Amendement 34
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Europese Raad heeft de status van 
kandidaat-lidstaat toegekend aan IJsland, 
Montenegro, de voormalige Joegoslavische 
republiek Macedonië en Turkije. Hij heeft 
ook het Europese perspectief bevestigd 
van Albanië, Bosnië en Herzegovina, 
Servië en Kosovo5, die worden beschouwd 
als potentiële kandidaat-lidstaten.

(6) De Europese Raad heeft de status van
kandidaat-lidstaat toegekend aan IJsland, 
Montenegro, de voormalige Joegoslavische 
republiek Macedonië en Turkije.
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Or. de

Amendement 35
Jelko Kacin

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Europese Raad heeft de status van 
kandidaat-lidstaat toegekend aan IJsland, 
Montenegro, de voormalige Joegoslavische 
republiek Macedonië en Turkije. Hij heeft 
ook het Europese perspectief bevestigd van 
Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en 
Kosovo5, die worden beschouwd als 
potentiële kandidaat-lidstaten.

(6) De Europese Raad heeft de status van 
kandidaat-lidstaat toegekend aan IJsland, 
Montenegro, de voormalige Joegoslavische 
republiek Macedonië, Turkije en Servië. 
Hij heeft ook het Europese perspectief 
bevestigd van Albanië, Bosnië en 
Herzegovina en Kosovo5, die worden 
beschouwd als potentiële kandidaat-
lidstaten.

Or. en

Amendement 36
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De financiële steun uit hoofde van deze 
verordening moet worden toegekend aan 
zowel kandidaat-lidstaten als potentiële 
kandidaat-lidstaten (de "begunstigde 
landen") die zijn opgenomen in de bijlage 
bij deze verordening, ongeacht hun status.

(7) De financiële steun uit hoofde van deze 
verordening moet worden toegekend aan 
kandidaat-lidstaten die zijn opgenomen in 
de bijlage bij deze verordening. De 
financiële steun moet georganiseerd zijn 
de principes meer voor meer en minder
voor minder.

Or. de

Amendement 37
Mara Bizzotto
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De financiële steun uit hoofde van deze 
verordening moet worden toegekend aan 
zowel kandidaat-lidstaten als potentiële 
kandidaat-lidstaten (de "begunstigde 
landen") die zijn opgenomen in de bijlage 
bij deze verordening, ongeacht hun status.

(7) De financiële steun uit hoofde van deze 
verordening kan worden toegekend aan 
zowel kandidaat-lidstaten als potentiële 
kandidaat-lidstaten (de "begunstigde 
landen") die zijn opgenomen in de bijlage 
bij deze verordening, ongeacht hun status.

Or. it

Amendement 38
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De steun uit hoofde van deze 
verordening moet worden verleend 
overeenkomstig het kader voor het 
uitbreidingsbeleid dat de Unie voor ieder 
begunstigd land heeft vastgesteld en dat tot 
uiting komt in het jaarlijkse
uitbreidingspakket van de Commissie, dat 
ook de voortgangsverslagen en de 
uitbreidingsstrategie bevat, in de 
stabilisatie- en associatieovereenkomsten 
en in de Europese partnerschappen en de 
toetredingspartnerschappen. Steun moet 
voornamelijk toegespitst zijn op een 
beperkt aantal beleidsterreinen waarmee 
begunstigde landen hun democratische 
instellingen en rechtsstaat kunnen 
versterken, justitie en het openbaar bestuur 
kunnen hervormen, de grondrechten 
kunnen naleven en gendergelijkheid en 
niet-discriminatie kunnen ondersteunen.
Ook hun economische en sociale 
ontwikkeling moet worden gestimuleerd, 
waarbij moet worden gestreefd naar een 

(8) De steun uit hoofde van deze 
verordening moet worden verleend 
overeenkomstig het kader voor het 
uitbreidingsbeleid dat de Unie voor ieder 
begunstigd land heeft vastgesteld en dat tot 
uiting komt in het jaarlijkse 
uitbreidingspakket van de Commissie, dat 
ook de voortgangsverslagen en de 
uitbreidingsstrategie bevat, in de 
stabilisatie- en associatieovereenkomsten 
en in de Europese partnerschappen en de 
toetredingspartnerschappen. Steun moet 
voornamelijk toegespitst zijn op een 
beperkt aantal beleidsterreinen waarmee 
begunstigde landen hun democratische 
instellingen en rechtsstaat kunnen 
versterken, justitie en het openbaar bestuur 
kunnen hervormen, de grondrechten 
kunnen naleven en de illegale immigratie 
in de EU kunnen bestrijden. Ook hun 
economische en sociale ontwikkeling moet 
worden gestimuleerd, waarbij moet worden 
gestreefd naar een agenda voor slimme, 
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agenda voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, in overeenstemming met 
de Europa 2020-strategie, om steeds beter 
aan de criteria van Kopenhagen te voldoen.
De financiële steun moet beter worden 
afgestemd op de algemene vooruitgang die 
met de tenuitvoerlegging van de 
pretoetredingsstrategie is geboekt.

duurzame en inclusieve groei, in 
overeenstemming met de Europa 2020-
strategie, om steeds beter aan de criteria 
van Kopenhagen te voldoen. De financiële 
steun moet beter worden afgestemd op de 
algemene vooruitgang die met de 
tenuitvoerlegging van de 
pretoetredingsstrategie is geboekt. Bij 
blijvende problemen met de omzetting van 
de pretoetredingsstrategie, met name wat 
de basiswaarden van de Unie betreft, moet 
de steun op een nieuwe leest worden 
geschoeid.

Or. de

Amendement 39
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De steun uit hoofde van deze 
verordening moet worden verleend 
overeenkomstig het kader voor het 
uitbreidingsbeleid dat de Unie voor ieder 
begunstigd land heeft vastgesteld en dat tot 
uiting komt in het jaarlijkse 
uitbreidingspakket van de Commissie, dat 
ook de voortgangsverslagen en de 
uitbreidingsstrategie bevat, in de 
stabilisatie- en associatieovereenkomsten 
en in de Europese partnerschappen en de 
toetredingspartnerschappen. Steun moet 
voornamelijk toegespitst zijn op een 
beperkt aantal beleidsterreinen waarmee 
begunstigde landen hun democratische 
instellingen en rechtsstaat kunnen 
versterken, justitie en het openbaar bestuur 
kunnen hervormen, de grondrechten 
kunnen naleven en gendergelijkheid en 
niet-discriminatie kunnen ondersteunen. 
Ook hun economische en sociale 
ontwikkeling moet worden gestimuleerd, 

(8) De steun uit hoofde van deze 
verordening moet worden verleend 
overeenkomstig het kader voor het 
uitbreidingsbeleid dat de Unie voor ieder 
begunstigd land heeft vastgesteld en dat tot 
uiting komt in het jaarlijkse 
uitbreidingspakket van de Commissie, dat 
ook de voortgangsverslagen en de 
uitbreidingsstrategie bevat, in de 
stabilisatie- en associatieovereenkomsten 
en in de Europese partnerschappen en de 
toetredingspartnerschappen. Steun moet 
voornamelijk toegespitst zijn op een 
beperkt aantal beleidsterreinen waarmee 
begunstigde landen hun democratische 
instellingen en rechtsstaat kunnen 
versterken, justitie en het openbaar bestuur 
kunnen hervormen, de grondrechten 
kunnen naleven, gendergelijkheid en niet-
discriminatie kunnen ondersteunen en het 
Europees kader voor sociale en 
territoriale cohesie kunnen uitvoeren. 
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waarbij moet worden gestreefd naar een 
agenda voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, in overeenstemming met 
de Europa 2020-strategie, om steeds beter 
aan de criteria van Kopenhagen te voldoen. 
De financiële steun moet beter worden 
afgestemd op de algemene vooruitgang die 
met de tenuitvoerlegging van de 
pretoetredingsstrategie is geboekt.

Ook hun economische en sociale 
ontwikkeling moet worden gestimuleerd, 
waarbij moet worden gestreefd naar een 
agenda voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, in overeenstemming met 
de Europa 2020-strategie, om steeds beter 
aan de criteria van Kopenhagen te voldoen. 
De financiële steun moet beter worden
afgestemd op de algemene vooruitgang die 
met de tenuitvoerlegging van de 
pretoetredingsstrategie is geboekt.

Or. en

Amendement 40
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten moeten beter 
voorbereid zijn op wereldwijde 
uitdagingen als duurzame ontwikkeling en 
klimaatverandering, en moeten zich 
aansluiten bij de inspanningen van de Unie 
om deze problemen aan te pakken.
Bijstand van de Unie uit hoofde van deze 
verordening moet er ook toe bijdragen dat 
het deel van de EU-begroting dat 
betrekking heeft op het klimaat, wordt 
verhoogd tot minstens 20%.

(9) Kandidaat-lidstaten moeten beter 
voorbereid zijn op wereldwijde 
uitdagingen als duurzame ontwikkeling, en 
moeten zich aansluiten bij de inspanningen 
van de Unie om deze problemen aan te 
pakken.

Or. de

Amendement 41
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten moeten beter 
voorbereid zijn op wereldwijde 
uitdagingen als duurzame ontwikkeling en 
klimaatverandering, en moeten zich 
aansluiten bij de inspanningen van de Unie 
om deze problemen aan te pakken. Bijstand 
van de Unie uit hoofde van deze 
verordening moet er ook toe bijdragen dat 
het deel van de EU-begroting dat 
betrekking heeft op het klimaat, wordt 
verhoogd tot minstens 20%.

(9) Kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten moeten beter 
voorbereid zijn op wereldwijde 
uitdagingen als duurzame ontwikkeling en 
klimaatverandering, en moeten zich 
aansluiten bij de inspanningen van de Unie 
om deze problemen aan te pakken. Er 
wordt geïnvesteerd in menselijke 
hulpbronnen, om te zorgen voor nieuwe 
vaardigheden en bekwaamheden. Bijstand 
van de Unie uit hoofde van deze 
verordening moet er ook toe bijdragen dat 
het deel van de EU-begroting dat 
betrekking heeft op het klimaat, wordt 
verhoogd tot minstens 20%.

Or. en

Amendement 42
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten moeten beter 
voorbereid zijn op wereldwijde 
uitdagingen als duurzame ontwikkeling en
klimaatverandering, en moeten zich 
aansluiten bij de inspanningen van de Unie 
om deze problemen aan te pakken. Bijstand 
van de Unie uit hoofde van deze 
verordening moet er ook toe bijdragen dat 
het deel van de EU-begroting dat 
betrekking heeft op het klimaat, wordt 
verhoogd tot minstens 20%.

(9) Kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten moeten beter 
voorbereid zijn op wereldwijde 
uitdagingen als duurzame ontwikkeling,
klimaatverandering en immigratie, en 
moeten zich aansluiten bij de inspanningen 
van de Unie om deze problemen aan te 
pakken. Bijstand van de Unie uit hoofde 
van deze verordening moet er ook toe 
bijdragen dat het deel van de EU-begroting 
dat betrekking heeft op het klimaat, wordt 
verhoogd tot minstens 20%.

Or. it
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Amendement 43
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Commissie en de lidstaten moeten 
zorgen voor de coördinatie, de samenhang 
en de complementariteit van hun steun, 
met name door regelmatig overleg te 
plegen en frequent informatie uit te 
wisselen in de verschillende fasen van de 
steuncyclus.

(10) De Commissie en de lidstaten moeten 
zorgen voor de coördinatie, de samenhang 
en de complementariteit van alle steun van 
internationale organisaties die het 
ontvangende land krijgt, met name door 
regelmatig overleg te plegen en frequent 
informatie uit te wisselen in de 
verschillende fasen van de steuncyclus.

Or. de

Amendement 44
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de samenhang te waarborgen 
tussen het toetredingsproces en de 
financiële en technische bijstand die uit 
hoofde van deze verordening wordt 
verleend, en om de doelstellingen van de 
toetredingsagenda te bereiken, moet de 
Commissie een gemeenschappelijk 
strategisch kader voor het gebruik van het 
instrument voor pretoetredingssteun 
opstellen. Dat kader moet onder meer een 
lijst met kernacties bevatten die uit hoofde 
van deze verordening kunnen worden 
gesteund, en de criteria voor de toewijzing 
van middelen. Het gemeenschappelijke 
strategische kader moet het referentiekader 
vormen voor de strategiedocumenten voor 
één of meerdere landen.

(11) Om de samenhang te waarborgen 
tussen het toetredingsproces en de 
financiële en technische bijstand die uit 
hoofde van deze verordening wordt 
verleend, en om de doelstellingen van de 
toetredingsagenda te bereiken, moet de 
Commissie een gemeenschappelijk 
strategisch kader voor het gebruik van het 
instrument voor pretoetredingssteun 
opstellen. Zij kan voor deze taak hulp 
vragen aan haar EU-agentschappen en 
andere relevante instanties. Dat kader 
moet onder meer een lijst met kernacties 
bevatten die uit hoofde van deze 
verordening kunnen worden gesteund, en 
de criteria voor de toewijzing van 
middelen. Het gemeenschappelijke 
strategische kader moet het referentiekader 
vormen voor de strategiedocumenten voor 
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één of meerdere landen.

Or. en

Amendement 45
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie moet doelstellingen 
van de steun vastleggen in indicatieve 
strategiedocumenten voor één of meerdere 
landen, voor de duur van het meerjarig
financieel kader van de Unie, in 
partnerschap met de begunstigde landen en 
op basis van hun specifieke behoeften en 
hun uitbreidingsagenda. In de 
strategiedocumenten moet staan welke 
beleidsterreinen steun moeten krijgen en, 
onverminderd de prerogatieven van de 
Begrotingsautoriteit, hoe de middelen 
worden toegewezen per beleidsterrein, 
uitgesplitst naar jaar, inclusief een 
schatting van de klimaatgerelateerde 
uitgaven. Er moet de nodige soepelheid 
zijn om tegemoet te komen aan dringende 
behoeften en om stimulansen te geven om 
de prestaties te verbeteren. De 
strategiedocumenten moeten de samenhang 
en consistentie waarborgen met de 
inspanningen van de begunstigde landen 
die deel uitmaken van hun nationale 
begrotingen en moeten rekening houden 
met de steun die andere donoren bieden. 
Om in de meerjarige indicatieve 
strategiedocumenten rekening te kunnen 
houden met interne en externe 
ontwikkelingen, moeten de documenten 
indien nodig worden herzien.

(12) De Commissie moet doelstellingen 
van de steun vastleggen in indicatieve 
strategiedocumenten voor één of meerdere 
landen, voor de duur van het meerjarig 
financieel kader van de Unie, in 
partnerschap met de begunstigde landen en 
op basis van hun specifieke behoeften en 
hun uitbreidingsagenda. In de 
strategiedocumenten moet staan welke 
beleidsterreinen steun moeten krijgen en, 
onverminderd de prerogatieven van de 
Begrotingsautoriteit, hoe de middelen 
worden toegewezen per beleidsterrein, 
uitgesplitst naar jaar. Er moet de nodige 
soepelheid zijn om tegemoet te komen aan
dringende behoeften en om stimulansen te 
geven om de prestaties te verbeteren. De 
strategiedocumenten moeten de samenhang 
en consistentie waarborgen met de 
inspanningen van de begunstigde landen 
die deel uitmaken van hun nationale 
begrotingen en moeten rekening houden 
met de steun die andere donoren bieden. 
Om in de meerjarige indicatieve 
strategiedocumenten rekening te kunnen 
houden met interne en externe 
ontwikkelingen, moeten de documenten 
indien nodig worden herzien.

Or. de



AM\898082NL.doc 13/33 PE486.211v01-00

NL

Amendement 46
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie moet doelstellingen 
van de steun vastleggen in indicatieve 
strategiedocumenten voor één of meerdere 
landen, voor de duur van het meerjarig 
financieel kader van de Unie, in 
partnerschap met de begunstigde landen en 
op basis van hun specifieke behoeften en 
hun uitbreidingsagenda. In de 
strategiedocumenten moet staan welke 
beleidsterreinen steun moeten krijgen en, 
onverminderd de prerogatieven van de 
Begrotingsautoriteit, hoe de middelen 
worden toegewezen per beleidsterrein, 
uitgesplitst naar jaar, inclusief een 
schatting van de klimaatgerelateerde 
uitgaven. Er moet de nodige soepelheid 
zijn om tegemoet te komen aan dringende 
behoeften en om stimulansen te geven om 
de prestaties te verbeteren. De 
strategiedocumenten moeten de samenhang 
en consistentie waarborgen met de 
inspanningen van de begunstigde landen 
die deel uitmaken van hun nationale 
begrotingen en moeten rekening houden 
met de steun die andere donoren bieden. 
Om in de meerjarige indicatieve 
strategiedocumenten rekening te kunnen 
houden met interne en externe 
ontwikkelingen, moeten de documenten 
indien nodig worden herzien.

(12) De Commissie moet doelstellingen 
van de steun vastleggen in indicatieve 
strategiedocumenten voor één of meerdere 
landen, voor de duur van het meerjarig 
financieel kader van de Unie, in 
partnerschap met de begunstigde landen en 
op basis van hun specifieke behoeften en 
hun uitbreidingsagenda. In de 
strategiedocumenten moet staan welke 
beleidsterreinen steun moeten krijgen en, 
onverminderd de prerogatieven van de 
Begrotingsautoriteit, hoe de middelen 
worden toegewezen per beleidsterrein, 
uitgesplitst naar jaar, inclusief een 
schatting van de klimaatgerelateerde 
uitgaven. Er moet de nodige soepelheid 
zijn om tegemoet te komen aan dringende 
behoeften, om stimulansen te geven om de 
prestaties te verbeteren en om 
binnenlandse en internationale 
investeringen te bevorderen om 
kwalitatief hoogstaande banen te 
scheppen en de democratie te bevorderen. 
De strategiedocumenten moeten de 
samenhang en consistentie waarborgen met 
de inspanningen van de begunstigde landen 
die deel uitmaken van hun nationale 
begrotingen en moeten rekening houden 
met de steun die andere donoren bieden. 
Om in de meerjarige indicatieve 
strategiedocumenten rekening te kunnen 
houden met interne en externe 
ontwikkelingen, moeten de documenten 
indien nodig worden herzien.

Or. en
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Amendement 47
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Unie heeft er belang bij de 
begunstigde landen bij te staan in hun 
inspanningen om hun systemen te 
hervormen en af te stemmen op die van de 
Unie. Aangezien de doelstellingen van 
deze verordening niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve beter op het niveau van de Unie 
kunnen worden gerealiseerd, kan de Unie 
maatregelen nemen overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te bereiken.

(13) De Unie heeft er belang bij de 
begunstigde landen bij te staan in hun 
inspanningen om hun systemen te 
hervormen en stapsgewijs dichter bij die 
van de Unie te brengen. Aangezien de 
doelstellingen van deze verordening niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve beter op 
het niveau van de Unie kunnen worden 
gerealiseerd, kan de Unie maatregelen 
nemen overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te bereiken.

Or. de

Amendement 48
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om ervoor te zorgen dat de resultaten 
van politieke besluiten van de Raad snel 
in deze verordening worden verwerkt, 
moet de bevoegdheid om 
wetgevingshandelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, worden overgedragen aan de 
Commissie wat betreft de bijwerking van 
de lijst van begunstigde landen in de 

Schrappen
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bijlage bij de verordening.

Or. de

Amendement 49
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In Verordening (EU) nr. .../... van het 
Europees Parlement en de Raad van …6, 
hierna "de gemeenschappelijke 
uitvoeringsverordening" genoemd, zijn 
gemeenschappelijke regels en procedures 
vastgesteld voor de tenuitvoerlegging van 
de instrumenten voor het externe optreden 
van de Unie, maar aan de Commissie 
moet de bevoegdheid worden 
overgedragen om gedetailleerde regels 
voor uniforme maatregelen voor de 
uitvoering van deze verordening vast te 
stellen, in het bijzonder op het vlak van 
structuren en procedures voor het beheer. 
Deze regels moeten rekening houden met 
de lessen die zijn getrokken uit het beheer 
en de uitvoering van pretoetredingssteun 
in het verleden, en moeten worden 
aangepast aan de evolutie in de situatie 
van de begunstigde landen.

(15) In Verordening (EU) nr. .../... van het 
Europees Parlement en de Raad van …6, 
hierna "de gemeenschappelijke 
uitvoeringsverordening" genoemd, zijn 
gemeenschappelijke regels en procedures 
vastgesteld voor de tenuitvoerlegging van 
de instrumenten voor het externe optreden 
van de Unie.

Or. de

Amendement 50
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De steun moet gebruik blijven maken (17) De steun moet gebruik blijven maken 
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van de structuren en instrumenten die in 
het pretoetredingsproces hun waarde al 
bewezen hebben. De overgang van 
rechtstreeks beheer van de 
pretoetredingsfondsen door de Commissie 
naar gedecentraliseerd beheer door de 
begunstigde landen moet geleidelijk 
verlopen en overeenstemmen met het 
vermogen van ieder begunstigd land.

van de structuren en instrumenten die in 
het pretoetredingsproces hun waarde al 
bewezen hebben. De overgang van 
rechtstreeks beheer van de 
pretoetredingsfondsen door de Commissie 
naar gedecentraliseerd beheer door de 
begunstigde landen moet vooreerst niet 
plaatsvinden en bij vermindering van de 
vermogens degressief vorm krijgen.

Or. de

Amendement 51
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De comités die bij deze verordening 
worden opgericht, moeten ook bevoegd 
zijn voor handelingen met betrekking tot 
de uitvoering van het vorige instrument 
voor pretoetredingssteun en voor de 
uitvoering van de financiële steun aan de 
Turks-Cypriotische gemeenschap.

(19) De comités die bij deze verordening 
worden opgericht, moeten ook bevoegd 
zijn voor handelingen met betrekking tot 
de uitvoering van het vorige instrument
voor pretoetredingssteun.

Or. it

Amendement 52
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Wanneer een begunstigd land de 
beginselen waarop de Europese Unie 
gegrondvest is, schendt, of in gebreke blijft 
bij de naleving van de desbetreffende 
verbintenissen met de Europese Unie, of 
wanneer de vooruitgang bij het vervullen 

(20) Wanneer een begunstigd land de 
beginselen waarop de Europese Unie 
gegrondvest is, schendt, of in gebreke blijft 
bij de naleving van de desbetreffende 
verbintenissen met de Europese Unie, of 
wanneer de vooruitgang bij het vervullen 
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van de criteria voor toetreding 
onvoldoende is, kan de Raad, op voorstel 
van de Commissie, de noodzakelijke 
maatregelen nemen om deze situatie recht 
te trekken.

van de criteria voor toetreding 
onvoldoende is, neemt de Raad, op 
voorstel van de Commissie, de 
noodzakelijke maatregelen om ervoor te 
zorgen dat het begunstigde land de 
aangegane verplichtingen nakomt.

Or. it

Amendement 53
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA) is bedoeld om de in de bijlage 
vermelde kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten (begunstigde landen)
te ondersteunen bij de tenuitvoerlegging 
van de hervormingen op het vlak van 
beleid, instellingen, wetten, administratie 
en economie die nodig zijn om de landen 
dichter bij de waarden van de Unie te
brengen, en hen te helpen om zich 
geleidelijk aan te passen aan de regels, de 
normen, het beleid en de praktijken van de 
Unie met het oog op lidmaatschap van de 
Unie.

Het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA) is bedoeld om de in de bijlage 
vermelde kandidaat-lidstaten te 
ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van 
de hervormingen op het vlak van beleid, 
instellingen, wetten, administratie en 
economie die nodig zijn om de landen 
dichter bij de waarden van de Unie te 
brengen, en hen te helpen om zich 
geleidelijk aan te passen aan de regels, de 
normen, het beleid en de praktijken van de 
Unie met het oog op lidmaatschap van de 
Unie.

Or. de

Amendement 54
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA) is bedoeld om de in de bijlage 

Het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA) is bedoeld om de in de bijlage 
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vermelde kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten (begunstigde landen) te 
ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van 
de hervormingen op het vlak van beleid, 
instellingen, wetten, administratie en 
economie die nodig zijn om de landen 
dichter bij de waarden van de Unie te 
brengen, en hen te helpen om zich 
geleidelijk aan te passen aan de regels, de 
normen, het beleid en de praktijken van de 
Unie met het oog op lidmaatschap van de 
Unie.

vermelde kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten (begunstigde landen) te 
ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van 
de hervormingen op het vlak van beleid, 
instellingen, wetten, administratie en 
economie die nodig zijn om de landen 
dichter bij de waarden van de Unie te 
brengen, en hen te helpen om zich 
geleidelijk aan te passen aan de regels, de 
normen, het beleid en de praktijken van de 
Unie met het oog op eventueel 
lidmaatschap van de Unie, als zij aantonen 
de hervormingen in kwestie met succes te 
hebben uitgevoerd.

Or. it

Amendement 55
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) bevordering en bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, verbetering van de eerbiediging 
van de rechten van minderheden, 
bevordering van gelijkheid van mannen en 
vrouwen, non-discriminatie en 
persvrijheid, en stimuleren van goede 
betrekkingen met de buurlanden;

ii) bevordering en bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, verbetering van de eerbiediging 
van de rechten van minderheden en de 
rechten van personen met een handicap, 
bescherming van kwetsbare groepen, 
bevordering van gelijkheid van mannen en 
vrouwen, non-discriminatie en 
persvrijheid, en stimuleren van goede 
betrekkingen met de buurlanden;

Or. en

Amendement 56
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) bevordering en bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, verbetering van de eerbiediging 
van de rechten van minderheden, 
bevordering van gelijkheid van mannen en 
vrouwen, non-discriminatie en 
persvrijheid, en stimuleren van goede 
betrekkingen met de buurlanden;

ii) bevordering en bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, onvoorwaardelijke eerbiediging 
van de rechten van minderheden, 
bevordering van gelijkheid van mannen en 
vrouwen, non-discriminatie en 
persvrijheid, en stimuleren van goede 
betrekkingen met de buurlanden;

Or. it

Amendement 57
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) bevordering en bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, verbetering van de eerbiediging 
van de rechten van minderheden, 
bevordering van gelijkheid van mannen en 
vrouwen, non-discriminatie en
persvrijheid, en stimuleren van goede 
betrekkingen met de buurlanden;

ii) bevordering en bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, verbetering van de eerbiediging 
van de rechten van minderheden, 
bevordering van persvrijheid, en stimuleren 
van goede betrekkingen met de 
buurlanden;

Or. de

Amendement 58
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) ontwikkeling van het maatschappelijk 
middenveld en de sociale dialoog;

v) ontwikkeling van het maatschappelijk 
middenveld en de sociale dialoog tussen
werkgeversorganisaties en vakbonden;
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Or. en

Amendement 59
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de nodige economische hervormingen 
door te voeren om de concurrentiedruk en 
de marktkrachten binnen de Unie het hoofd 
te kunnen bieden en tegelijk economische, 
sociale en milieudoelstellingen na te 
streven;

ii) de nodige economische hervormingen 
door te voeren om de concurrentiedruk en 
de marktkrachten binnen de Unie het hoofd 
te kunnen bieden en tegelijk economische, 
sociale en milieudoelstellingen na te 
streven en de schepping van banen te 
bevorderen, met bijzondere aandacht voor 
kmo's;

Or. en

Amendement 60
Jelko Kacin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de werkgelegenheid te stimuleren en 
het menselijk kapitaal te ontwikkelen;

iii) de werkgelegenheid te stimuleren en 
het menselijk kapitaal te ontwikkelen via 
onderwijs en kwalitatief hoogstaande 
stageprogramma's en ook door 
vrijwilligerswerk te bevorderen als manier 
om vaardigheden te leren, ervaring op te 
doen en de sociale cohesie van de 
maatschappij te vergroten;

Or. en

Amendement 61
Jutta Steinruck
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de werkgelegenheid te stimuleren en 
het menselijk kapitaal te ontwikkelen;

iii) de werkgelegenheid te stimuleren en 
het menselijk kapitaal te ontwikkelen, door 
effectieve beleidsmaatregelen en een 
toekomstplanning op basis van door een 
analyse van de arbeidsmarkt verkregen 
informatie, wat mogelijke 
mobiliteitsregelingen betreft;

Or. en

Amendement 62
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) sociale en economische inclusie, in het 
bijzonder van minderheden en kwetsbare 
groepen;

iv) sociale en economische inclusie, in het 
bijzonder van minderheden;

Or. de

Amendement 63
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) sociale en economische inclusie, in het 
bijzonder van minderheden en kwetsbare 
groepen;

iv) sociale en economische inclusie, in het 
bijzonder van minderheden en kwetsbare 
groepen, inclusief het Europees platform 
tegen armoede en sociale uitsluiting en 
andere relevante fora;
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Or. en

Amendement 64
Jelko Kacin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) sociale en economische inclusie, in het 
bijzonder van minderheden en kwetsbare 
groepen;

iv) sociale en economische inclusie, in het 
bijzonder van minderheden en kwetsbare 
groepen; aanmoediging en facilitering van 
het actief ouder worden van burgers en 
van solidariteit tussen generaties;

Or. en

Amendement 65
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) inclusief en geïntegreerd onderwijs 
te bevorderen, met speciale aandacht voor 
de voorkoming van segregatie op basis 
van etnie in scholen, door de genderkloof 
minder diep te maken, door te zorgen voor 
voor- en vroegschoolse educatie en door 
vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen, 
om de etnische, sociale en regionale 
ongelijkheden te verminderen;

Or. en

Amendement 66
Kinga Göncz
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt iv ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv ter) ter wille van inclusief en 
geïntegreerd onderwijs, het bewustzijn 
van geïdentificeerde problemen te 
vergroten en acties te ondernemen om 
deze problemen aan te pakken, met het 
oog op de verstrekking van kwalitatief 
hoogstaand onderwijs ook voor 
gemarginaliseerde kinderen;

Or. en

Amendement 67
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt iv quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv quater) het socialebeschermingsstelsel 
te versterken, strategische plannen uit te 
voeren om de armoede terug te dringen en 
maatregelen op het gebied van sociaal 
beleid te bevorderen voor personen met 
een handicap, Roma en andere groepen 
die buiten de maatschappij staan;

Or. en

Amendement 68
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v bis) efficiënte 
antidiscriminatiemaatregelen, met name 
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de uitvoering van strategieën voor de 
integratie van Roma;

Or. en

Amendement 69
Kinga Göncz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vorderingen op het vlak van democratie, 
de rechtsstaat, respect voor mensenrechten 
en fundamentele vrijheden, het 
rechtsstelsel en bestuurlijke capaciteit;

– vorderingen op het vlak van democratie, 
de rechtsstaat, respect voor mensenrechten 
en fundamentele vrijheden, bescherming 
van de rechten van minderheden en de 
rechten van kwetsbare groepen, het 
rechtsstelsel, bestuurlijke capaciteit en de 
bevordering van de civiele maatschappij;

Or. en

Amendement 70
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vorderingen op het vlak van democratie, 
de rechtsstaat, respect voor mensenrechten 
en fundamentele vrijheden, het 
rechtsstelsel en bestuurlijke capaciteit;

– vorderingen op het vlak van democratie, 
de rechtsstaat, respect voor mensenrechten 
en fundamentele vrijheden, het 
rechtsstelsel, bestuurlijke capaciteit en de 
kwaliteit van en de maatschappelijke 
dialoog en de sociale dialoog tussen 
werkgeversorganisaties en vakbonden;

Or. en
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Amendement 71
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vorderingen met de economische
hervormingen; de degelijkheid en 
doeltreffendheid van de strategieën voor 
sociale en economische ontwikkeling, de 
vorderingen in de richting van slimme, 
duurzame en inclusieve groei, onder meer 
door overheidsinvesteringen met IPA-
steun;

– vorderingen met de sociaaleconomische
hervormingen; de degelijkheid en 
doeltreffendheid van de strategieën voor 
sociale en economische ontwikkeling, de 
vorderingen in de richting van slimme, 
duurzame en inclusieve groei en de creatie 
van hoogwaardig onderwijs, 
hoogwaardige opleiding en hoogwaardige 
werkgelegenheid, onder meer door 
overheidsinvesteringen met IPA-steun;

Or. en

Amendement 72
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – alinea 1 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de samenwerking met de EU en in het 
bijzonder met Frontex bij de bestrijding 
van illegale immigratie in de EU;

Or. de

Amendement 73
Marije Cornelissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De strategiedocumenten geven de in 2. De strategiedocumenten geven de in 
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artikel 3 genoemde vereiste verschillende 
beleidsterreinen weer waarvoor uit hoofde 
van deze verordening steun wordt 
verleend, op grond van de behoeften en 
prioriteiten die in overeenstemming zijn 
met de in artikel 2 genoemde 
doelstellingen, het in artikel 5 genoemde 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
het IPA en de nationale strategieën, naar 
gelang van het geval.

artikel 3 genoemde vereiste verschillende 
beleidsterreinen weer waarvoor uit hoofde 
van deze verordening steun wordt 
verleend, op grond van de behoeften en 
prioriteiten die in overeenstemming zijn 
met de in artikel 2 genoemde 
doelstellingen, het in artikel 5 genoemde 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
het IPA en de nationale strategieën, naar 
gelang van het geval. In de 
strategiedocumenten moeten voor elk van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei haalbare, specifiek voor 
een land geldende doelstellingen worden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 74
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun van de Unie uit hoofde van deze 
verordening wordt ten uitvoer gelegd via 
programma's en maatregelen als bedoeld in 
de artikelen 2 en 3 van de 
gemeenschappelijke 
uitvoeringsverordening en in 
overeenstemming met de specifieke regels 
met betrekking tot uniforme maatregelen 
voor de uitvoering van deze verordening, 
in het bijzonder op het vlak van structuren 
en procedures voor het beheer, die de 
Commissie goedkeurt in overeenstemming 
met de artikelen 10 en 11 van deze 
verordening. De tenuitvoerlegging vindt in 
de regel plaats via jaarprogramma's of 
meerjarenprogramma's voor een of 
meerdere landen, die overeenkomstig de in 
artikel 6 bedoelde strategiedocumenten 
worden opgesteld door de begunstigde 

De steun van de Unie uit hoofde van deze 
verordening wordt ten uitvoer gelegd via 
programma's en maatregelen als bedoeld in 
de artikelen 2 en 3 van de 
gemeenschappelijke 
uitvoeringsverordening. De 
tenuitvoerlegging vindt in de regel plaats 
via jaarprogramma's of 
meerjarenprogramma's voor een of 
meerdere landen, die overeenkomstig de in 
artikel 6 bedoelde strategiedocumenten 
worden opgesteld door de begunstigde 
landen en/of de Commissie, naar gelang 
van het geval.
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landen en/of de Commissie, naar gelang 
van het geval.

Or. de

Amendement 75
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In naar behoren gemotiveerde gevallen 
en teneinde de coherentie en de 
doeltreffendheid van de financiering van 
de Unie te waarborgen en de regionale 
samenwerking te bevorderen, kan de 
Commissie besluiten dat landen, gebieden 
en regio's die op grond van artikel 1 niet 
in aanmerking komen voor financiering, 
toch in aanmerking komen voor jaarlijkse 
actieprogramma's en maatregelen als 
bedoeld in artikel 7, als het uit te voeren 
project of programma een regionaal of 
grensoverschrijdend karakter heeft.

Schrappen

Or. de

Amendement 76
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overdracht van bevoegdheden aan de 
Commissie

Schrappen

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 11 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de bijlage bij deze verordening en tot 
aanvulling van de gemeenschappelijke 
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uitvoeringsverordening met gedetailleerde 
voorschriften met betrekking tot uniforme 
maatregelen voor de uitvoering van deze 
verordening.

Or. de

Amendement 77
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitoefening van de aan de Commissie 
gedelegeerde bevoegdheden

Schrappen

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt volgens 
de voorwaarden van dit artikel aan de 
Commissie toegekend.
2. De delegatie van bevoegdheden wordt 
aan de Commissie verleend voor de 
geldigheidsduur van deze verordening.
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het besluit treedt 
in werking op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een latere 
datum die in het besluit wordt bepaald. 
Het laat de geldigheid van de al van 
kracht zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daar op hetzelfde 
moment van in kennis.
5. Een gedelegeerde handeling treedt 
uitsluitend in werking als geen bezwaar is 
geuit door het Europees Parlement of de 
Raad binnen een periode van 2 maanden 
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na de mededeling van die handeling aan 
het Europees Parlement en de Raad of 
wanneer het Europees Parlement en de 
Raad de Commissie, vóór het verstrijken 
van die periode, ervan in kennis hebben 
gesteld dat zij geen bezwaar zullen uiten. 
Die termijn kan op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden worden verlengd.

Or. de

Amendement 78
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de bepalingen inzake 
opschorting van de hulp die zijn 
opgenomen in de met de partnerlanden en -
regio's gesloten partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten, nodigt de 
Commissie een land dat de beginselen met 
betrekking tot de democratie, de rechtsstaat 
en de eerbiediging van de mensenrechten 
en fundamentele vrijheden niet eerbiedigt 
of in gebreke blijft bij de naleving van de 
desbetreffende verbintenissen met de 
Europese Unie, of onvoldoende 
vooruitgang boekt bij het vervullen van de 
criteria voor toetreding, uit tot overleg om 
een voor beide partijen aanvaardbare 
oplossing te vinden, behalve in bijzonder 
dringende gevallen. Als dit overleg met het 
begunstigde land niet tot een voor beide 
partijen aanvaardbare oplossing leidt, als 
overleg wordt geweigerd of in bijzonder 
dringende gevallen, kan de Raad passende 
maatregelen treffen overeenkomstig artikel 
215, lid 1, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie; dit kan 
gehele of gedeeltelijke opschorting van de 
steun omvatten. Het Europees Parlement 

Onverminderd de bepalingen inzake 
opschorting van de hulp die zijn 
opgenomen in de met de partnerlanden en -
regio's gesloten partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten, nodigt de 
Commissie een land dat de beginselen met 
betrekking tot de democratie, de rechtsstaat 
en de eerbiediging van de mensenrechten 
en fundamentele vrijheden niet eerbiedigt 
of in gebreke blijft bij de naleving van de 
desbetreffende verbintenissen met de 
Europese Unie, of onvoldoende 
vooruitgang boekt bij het vervullen van de 
criteria voor toetreding en transparantie, 
uit tot overleg om een voor beide partijen 
aanvaardbare oplossing te vinden, behalve 
in bijzonder dringende gevallen. Als dit 
overleg met het begunstigde land niet tot 
een voor beide partijen aanvaardbare 
oplossing leidt, als overleg wordt 
geweigerd of in bijzonder dringende 
gevallen, kan de Raad passende 
maatregelen treffen overeenkomstig artikel 
215, lid 1, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie; dit kan 
gehele of gedeeltelijke opschorting van de 
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wordt onverwijld en volledig op de hoogte 
gebracht van elk besluit in dit verband.

steun omvatten. Het Europees Parlement 
wordt onverwijld en volledig op de hoogte 
gebracht van elk besluit in dit verband.

Or. en

Amendement 79
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het financiële referentiebedrag voor de 
uitvoering van deze verordening voor de 
periode 2014-2020 bedraagt 
14 110 100 000 euro (in lopende prijzen). 
Ten hoogste 3% van het financiële 
referentiebedrag wordt toegewezen aan 
grensoverschrijdende 
samenwerkingsprogramma's tussen de 
begunstigde landen en de EU-lidstaten.

1. Het financiële referentiebedrag voor de 
uitvoering van deze verordening voor de 
periode 2014-2020 bedraagt 
10 000 000 000 euro (in lopende prijzen). 
Ten hoogste 3% van het financiële 
referentiebedrag wordt toegewezen aan 
grensoverschrijdende 
samenwerkingsprogramma's tussen de 
begunstigde landen en de EU-lidstaten.

Or. de

Amendement 80
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het financiële referentiebedrag voor de 
uitvoering van deze verordening voor de 
periode 2014-2020 bedraagt 
14 110 100 000 euro (in lopende prijzen). 
Ten hoogste 3% van het financiële 
referentiebedrag wordt toegewezen aan 
grensoverschrijdende 
samenwerkingsprogramma's tussen de 
begunstigde landen en de EU-lidstaten.

1. Het financiële referentiebedrag voor de 
uitvoering van deze verordening voor de 
periode 2014-2020 bedraagt 
14 110 100 000 euro (in lopende prijzen). 
Ten hoogste 3% van het financiële 
referentiebedrag wordt toegewezen aan 
grensoverschrijdende 
samenwerkingsprogramma's tussen de 
begunstigde landen en de EU-lidstaten, en 
1,5% van het financiële referentiebedrag 



AM\898082NL.doc 31/33 PE486.211v01-00

NL

wordt gereserveerd voor organisaties van 
de civiele maatschappij en van de sociale 
partners.

Or. en

Amendement 81
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de internationale dimensie van het 
hoger onderwijs te bevorderen, zoals 
beschreven in artikel 13, lid 2, van de 
verordening inzake "Erasmus voor 
iedereen", wordt een indicatief bedrag van 
1 812 100 000 EUR uit de verschillende 
instrumenten voor het externe beleid (het 
instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking, het Europees 
nabuurschapsinstrument, het instrument 
voor pretoetredingssteun, het 
partnerschapsinstrument en het Europees 
Ontwikkelingsfonds) toegewezen voor 
mobiliteitsacties naar of vanuit niet-EU-
landen en voor samenwerking en 
beleidsdialoog met autoriteiten, 
instellingen en organisaties uit deze landen. 
Op deze middelen zijn de bepalingen van 
de verordening inzake "Erasmus voor 
iedereen" van toepassing.

3. Om de internationale dimensie van het 
hoger onderwijs te bevorderen, zoals 
beschreven in artikel 13, lid 2, van de 
verordening inzake "Erasmus voor 
iedereen", wordt een indicatief bedrag van 
1 000 000 000 EUR uit de verschillende 
instrumenten voor het externe beleid (het 
instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking, het Europees 
nabuurschapsinstrument, het instrument 
voor pretoetredingssteun, het 
partnerschapsinstrument en het Europees 
Ontwikkelingsfonds) toegewezen voor 
mobiliteitsacties naar of vanuit niet-EU-
landen en voor samenwerking en 
beleidsdialoog met autoriteiten, 
instellingen en organisaties uit deze landen. 
Op deze middelen zijn de bepalingen van 
de verordening inzake "Erasmus voor 
iedereen" van toepassing.

Or. de

Amendement 82
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Albanië Schrappen

Or. de

Amendement 83
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Bosnië en Herzegovina Schrappen

Or. de

Amendement 84
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Kosovo* Schrappen

Or. de

Amendement 85
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

*Overeenkomstig Resolutie 1244/1999 
van de VN-Veiligheidsraad.

Schrappen
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Or. de


