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Amendement 16
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Door middel van dialoog en 
samenwerking met derde landen streeft de 
Unie naar bevordering, ontwikkeling en 
consolidering van de waarden waarop de 
Unie is gevestigd, namelijk vrijheid, 
democratie, eerbiediging van de 
mensenrechten en grondrechten, de 
beginselen van gelijkheid en de rechtsstaat.

(3) Door middel van dialoog en 
samenwerking met derde landen streeft de 
Unie naar bevordering, ontwikkeling en 
consolidering van de waarden waarop de 
Unie is gevestigd, namelijk vrijheid, 
democratie, eerbiediging van de 
mensenrechten en grondrechten, de 
beginselen van gelijkheid en de rechtsstaat, 
waarbij de steun wordt gekoppeld aan de 
voorwaarde dat de betrokken derde 
landen vooruitgang boeken in het streven 
naar de doelstellingen inzake 
democratische ontwikkeling.

Or. it

Amendement 17
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Door middel van dialoog en 
samenwerking met derde landen streeft de 
Unie naar bevordering, ontwikkeling en 
consolidering van de waarden waarop de 
Unie is gevestigd, namelijk vrijheid, 
democratie, eerbiediging van de 
mensenrechten en grondrechten, de 
beginselen van gelijkheid en de rechtsstaat.

(3) Door middel van dialoog en 
samenwerking met derde landen streeft de 
Unie naar bevordering, ontwikkeling en 
consolidering van de waarden waarop de 
Unie is gevestigd, namelijk vrijheid, 
democratie, eerbiediging van de 
mensenrechten en grondrechten, de 
beginselen van gelijkheid, met bijzondere 
aandacht voor de bescherming van de 
rechten van kwetsbare groepen zoals 
minderheden, en de rechtsstaat.

Or. en
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Amendement 18
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Hoewel het in het belang van de 
EU is om een bijdrage aan de 
democratische ontwikkeling van de 
buurlanden te leveren, hangt de 
ontwikkeling van het Europees 
nabuurschapsbeleid in wezenlijke mate 
afhangt van de wil van de betrokken 
buurlanden en hun volkeren om de 
waarden te onderschrijven die de 
grondslag van de Unie vormen.

Or. en

Amendement 19
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Sinds de start van de Europees 
nabuurschapsbeleid zijn de betrekkingen 
met de partnerlanden aanzienlijk versterkt, 
wat concrete voordelen heeft opgeleverd 
voor zowel de Unie als haar partners.

(4) Sinds de start van het Europees 
nabuurschapsbeleid zijn de betrekkingen 
met de partnerlanden aanzienlijk versterkt, 
wat concrete voordelen heeft opgeleverd 
voor zowel de Unie als haar partners. Toch 
noopt de instabiele situatie van 
verschillende Noord-Afrikaanse landen, 
die het resultaat is van de sociale en 
politieke crisis die de regio in 2011 trof, 
tot bijkomende maatregelen in het kader 
van het nabuurschapsbeleid, met name 
ten aanzien van de beleidsdoelstellingen 
inzake democratische ontwikkeling.

Or. it
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Amendement 20
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid biedt de Unie de 
nabuurschapslanden een geprivilegieerde 
relatie die is gebaseerd op de inzet voor de 
gemeenschappelijke waarden en beginselen 
met betrekking tot democratie en 
mensenrechten, de rechtsstaat, goed 
bestuur, de markteconomie en duurzame 
ontwikkeling.

(5) In het kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid biedt de Unie de 
nabuurschapslanden een geprivilegieerde 
relatie die is gebaseerd op de inzet voor de 
gemeenschappelijke waarden en beginselen 
met betrekking tot democratie en 
mensenrechten, de rechtsstaat, goed 
bestuur, werkgelegenheid, de ontwikkeling 
van menselijk kapitaal, sociale 
bescherming, de markteconomie en 
duurzame ontwikkeling.

Or. en

Amendement 21
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid biedt de Unie de 
nabuurschapslanden een geprivilegieerde 
relatie die is gebaseerd op de inzet voor de 
gemeenschappelijke waarden en beginselen 
met betrekking tot democratie en 
mensenrechten, de rechtsstaat, goed 
bestuur, de markteconomie en duurzame 
ontwikkeling.

(5) In het kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid biedt de Unie de 
nabuurschapslanden een geprivilegieerde 
relatie die is gebaseerd op de inzet voor de 
gemeenschappelijke waarden en beginselen 
met betrekking tot democratie en 
mensenrechten, de rechtsstaat, goed 
bestuur, de markteconomie en duurzame 
ontwikkeling, met bijzondere aandacht 
voor de versterking van het 
maatschappelijk middenveld.

Or. en
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Amendement 22
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Verder is het in het wederzijds belang 
van de Unie en haar partners om de 
samenwerking te stimuleren en te 
faciliteren, met name door 
begrotingsmiddelen voor interne en externe 
instrumenten te bundelen, met name voor 
grensoverschrijdende samenwerking, 
infrastructuurprojecten die van belang zijn 
voor de Unie en die door 
nabuurschapslanden lopen en andere 
samenwerkingsterreinen.

(9) Verder is het in het wederzijds belang 
van de Unie en haar partners om de 
samenwerking te stimuleren en te 
faciliteren, met name door de ingezette 
middelen zo goed en doeltreffend mogelijk 
te coördineren en door 
begrotingsmiddelen voor interne en externe 
instrumenten te bundelen, met name voor 
grensoverschrijdende samenwerking, 
infrastructuurprojecten die van belang zijn 
voor de Unie en die door 
nabuurschapslanden lopen en andere 
samenwerkingsterreinen.

Or. el

Amendement 23
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Verder is het in het wederzijds belang 
van de Unie en haar partners om de 
samenwerking te stimuleren en te 
faciliteren, met name door 
begrotingsmiddelen voor interne en externe 
instrumenten te bundelen, met name voor 
grensoverschrijdende samenwerking, 
infrastructuurprojecten die van belang zijn 
voor de Unie en die door 
nabuurschapslanden lopen en andere 
samenwerkingsterreinen.

(9) Verder is het in het wederzijds belang 
van de Unie en haar partners om, onder 
meer via de agentschappen van de Unie,
de samenwerking te stimuleren en te 
faciliteren, met name door 
begrotingsmiddelen voor interne en externe 
instrumenten te bundelen, met name voor 
grensoverschrijdende samenwerking, 
infrastructuurprojecten die van belang zijn 
voor de Unie en die door 
nabuurschapslanden lopen en andere 
samenwerkingsterreinen.
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Or. en

Amendement 24
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De financieringsbehoefte van het 
externe beleid van de Europese Unie neemt 
toe, maar door de economische 
omstandigheden en de begrotingssituatie 
zijn de middelen daarvoor beperkt. De 
Commissie moet er daarom voor zorgen 
dat de beschikbare middelen zo efficiënt 
mogelijk worden ingezet door gebruik te 
maken van financieringsinstrumenten met 
een hefboomwerking. Het effect zou ook 
kunnen worden vergroot door middelen die 
zijn geïnvesteerd of gegenereerd door 
financieringsinstrumenten opnieuw te 
gebruiken.

(19) De financieringsbehoefte van het 
externe beleid van de Europese Unie neemt 
toe, maar door de economische 
omstandigheden en de begrotingssituatie 
zijn de middelen daarvoor beperkt. De 
Commissie moet er daarom voor zorgen 
dat de beschikbare middelen zo efficiënt 
mogelijk worden ingezet door gebruik te 
maken van financieringsinstrumenten met 
een hefboomwerking. Het effect zou ook 
kunnen worden vergroot door middelen die 
zijn geïnvesteerd of gegenereerd door 
financieringsinstrumenten opnieuw te 
gebruiken. Daarnaast moet de Commissie 
duidelijk aangeven wat de prioriteiten van 
het Europees nabuurschapsbeleid zijn, en 
in dit verband zijn criteria voor de 
beoordeling van prestaties nodig.

Or. en

Amendement 25
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De financieringsbehoefte van het 
externe beleid van de Europese Unie neemt 
toe, maar door de economische 
omstandigheden en de begrotingssituatie 
zijn de middelen daarvoor beperkt. De 

(19) De financieringsbehoefte van het 
externe beleid van de Europese Unie neemt 
toe, maar door de economische 
omstandigheden en de begrotingssituatie 
zijn de middelen daarvoor beperkt. De 
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Commissie moet er daarom voor zorgen 
dat de beschikbare middelen zo efficiënt 
mogelijk worden ingezet door gebruik te 
maken van financieringsinstrumenten met 
een hefboomwerking. Het effect zou ook 
kunnen worden vergroot door middelen die 
zijn geïnvesteerd of gegenereerd door 
financieringsinstrumenten opnieuw te 
gebruiken.

Commissie moet er daarom voor zorgen 
dat de beschikbare middelen zo efficiënt en 
transparant mogelijk worden ingezet door 
gebruik te maken van 
financieringsinstrumenten met een 
hefboomwerking. Het effect zou ook 
kunnen worden vergroot door middelen die 
zijn geïnvesteerd of gegenereerd door 
financieringsinstrumenten opnieuw te 
gebruiken.

Or. el

Amendement 26
Marije Cornelissen

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen en bestrijding van discriminatie 
moeten horizontale doelstellingen zijn voor 
alle maatregelen in het kader van deze 
verordening.

(21) Gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen, bestrijding van discriminatie, 
bescherming van werknemersrechten en 
sociale bescherming moeten horizontale 
doelstellingen zijn voor alle maatregelen in 
het kader van deze verordening.

Or. en

Amendement 27
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De bescherming van de rechten 
van kwetsbare groepen en sociale 
insluiting verdienen eveneens prioriteit.

Or. en



AM\900410NL.doc 9/23 PE487.961v01-00

NL

Amendement 28
Marije Cornelissen

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De Unie streeft in de betrekkingen met 
al haar partners in de wereld naar de 
bevordering van fatsoenlijk werk en de 
ratificatie en effectieve implementatie van 
internationale erkende arbeidsnormen en 
multilaterale milieuverdragen.

(22) De Unie streeft in de betrekkingen met 
al haar partners in de wereld naar de 
bevordering van fatsoenlijk werk en de 
ratificatie en effectieve implementatie van 
internationale erkende arbeidsnormen en 
multilaterale milieuverdragen. Daarom 
moet er bij de partnerlanden op worden 
aangedrongen dat zij alle belangrijke 
arbeidsverdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie ratificeren en dat zij 
hun nationale wetgeving in 
overeenstemming brengen met deze 
verdragen.

Or. en

Amendement 29
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De Unie streeft in de betrekkingen met 
al haar partners in de wereld naar de 
bevordering van fatsoenlijk werk en de 
ratificatie en effectieve implementatie van 
internationale erkende arbeidsnormen en 
multilaterale milieuverdragen.

(22) De Unie streeft in de betrekkingen met 
al haar partners in de wereld naar de 
bevordering van fatsoenlijk werk en
sociale dialoog, alsook naar de ratificatie 
en effectieve implementatie van 
internationale erkende arbeidsnormen en 
multilaterale milieuverdragen.

Or. el
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Amendement 30
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De Unie moet de partnerlanden 
steunen bij hun inspanningen om banen 
te scheppen, de inzetbaarheid te 
vergroten, problemen op de arbeidsmarkt 
te bestrijden en een sociaal beleid te 
ontwikkelen.

Or. en

Amendement 31
Marije Cornelissen

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De Unie moet de partnerlanden 
helpen om een sterkere arbeidswetgeving 
uit te vaardigen, teneinde kinderen te 
behoeden voor onaanvaardbare 
arbeidsomstandigheden, en om 
onmiddellijk op te treden tegen illegale 
kinderarbeid.

Or. en

Amendement 32
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) De versterking van het 
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maatschappelijk middenveld en de dialoog 
met de sociale partners, alsook de 
ondersteuning van de noodzakelijke 
structurele aanpassingen op het gebied 
van de economie, de sociale en territoriale 
cohesie en het onderwijs in de 
partnerlanden, moeten tot de 
doelstellingen van deze verordening 
behoren.

Or. en

Amendement 33
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bevordering van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, de 
gelijkheidsbeginselen, duurzame en 
blijvende democratie, goed bestuur en de 
ontwikkeling van een florerend 
maatschappelijk middenveld, waaronder de 
sociale partners;

(a) waarborging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, de 
gelijkheidsbeginselen, duurzame en 
blijvende democratie, goed bestuur en de 
ontwikkeling van een florerend 
maatschappelijk middenveld, waaronder de 
sociale partners;

Or. it

Amendement 34
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bevordering van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, de 
gelijkheidsbeginselen, duurzame en 
blijvende democratie, goed bestuur en de 
ontwikkeling van een florerend 
maatschappelijk middenveld, waaronder de 

(a) bevordering van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, de 
gelijkheidsbeginselen, duurzame en 
blijvende democratie, goed bestuur en 
transparante procedures, alsook de 
ontwikkeling van een florerend 
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sociale partners; maatschappelijk middenveld, waaronder de 
sociale partners;

Or. el

Amendement 35
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bevordering van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, de 
gelijkheidsbeginselen, duurzame en 
blijvende democratie, goed bestuur en de 
ontwikkeling van een florerend 
maatschappelijk middenveld, waaronder de 
sociale partners;

(a) bevordering van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, de 
beginselen van sociale rechtvaardigheid 
en gelijkheid, duurzame en blijvende 
democratie, goed bestuur en de 
ontwikkeling van een florerend 
maatschappelijk middenveld, waaronder de 
sociale partners;

Or. fi

Amendement 36
Kinga Göncz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) bescherming van de rechten van 
kwetsbare groepen, zoals minderheden;

Or. en

Amendement 37
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) geleidelijke integratie in de interne 
markt van de EU en meer samenwerking 
binnen en tussen sectoren, onder andere 
door aanpassing aan de wet- en 
regelgeving van de EU en andere 
internationale normen, institutionele 
opbouw en investeringen, met name in 
onderlinge verbindingen;

(b) geleidelijke integratie in de interne 
markt van de EU en meer samenwerking 
binnen en tussen sectoren, onder andere 
door aanpassing aan de wet- en 
regelgeving van de EU en andere 
internationale normen, institutionele 
opbouw en investeringen, met name in 
onderlinge verbindingen. Economische 
integratie mag echter onder geen beding 
leiden tot oneerlijke concurrentie op de 
interne markt;

Or. it

Amendement 38
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) geleidelijke integratie in de interne 
markt van de EU en meer samenwerking 
binnen en tussen sectoren, onder andere 
door aanpassing aan de wet- en 
regelgeving van de EU en andere 
internationale normen, institutionele 
opbouw en investeringen, met name in 
onderlinge verbindingen;

(b) geleidelijke integratie in de interne 
markt van de EU en meer samenwerking 
binnen en tussen sectoren, onder andere 
door aanpassing aan de wet- en 
regelgeving van de EU en andere 
internationale normen, institutionele 
opbouw en investeringen, met name in 
onderlinge verbindingen en in de 
ontwikkeling van vaardigheden;

Or. en

Amendement 39
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) geleidelijke integratie in de interne 
markt van de EU en meer samenwerking 
binnen en tussen sectoren, onder andere 
door aanpassing aan de wet- en 
regelgeving van de EU en andere 
internationale normen, institutionele 
opbouw en investeringen, met name in 
onderlinge verbindingen;

(b) geleidelijke integratie in de interne 
markt van de EU en meer samenwerking 
binnen en tussen sectoren, onder andere 
door sociale investeringen, aanpassing aan 
de wet- en regelgeving van de EU en 
andere internationale normen, institutionele 
opbouw en investeringen, met name in 
onderlinge verbindingen;

Or. fi

Amendement 40
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het scheppen van een klimaat voor goed 
beheerde mobiliteit van mensen en 
bevordering van contacten tussen mensen;

(c) het scheppen van een klimaat voor goed 
beheerde mobiliteit van mensen, met name 
voor gecontroleerde circulaire mobiliteit 
waarbij de vaardigheden in een bepaalde 
regio worden afgestemd op de door de 
werkgevers gevraagde vaardigheden en op 
de jobmogelijkheden, met inachtneming 
van het beginsel van gelijke behandeling,
bevordering van contacten tussen mensen
en een beleid dat remigranten actief 
ondersteunt om werk te vinden of een 
eigen zaak op te starten;

Or. en

Amendement 41
Marije Cornelissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het scheppen van een klimaat voor goed 
beheerde mobiliteit van mensen en 
bevordering van contacten tussen mensen;

(c) het scheppen van een klimaat voor goed 
beheerde mobiliteit van mensen en 
bevordering van contacten tussen mensen, 
met inbegrip van degelijk gesubsidieerde 
uitwisselingsprojecten voor studenten en 
mensen die een beroepsopleiding volgen;

Or. en

Amendement 42
Jelko Kacin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het scheppen van een klimaat voor goed 
beheerde mobiliteit van mensen en 
bevordering van contacten tussen mensen;

(c) het scheppen van een klimaat voor goed 
beheerde mobiliteit van mensen en 
bevordering van contacten tussen mensen, 
onder meer door middel van de 
liberalisering van het visumbeleid en de 
bevordering van uitwisselingen voor 
studenten en stagiaires;

Or. en

Amendement 43
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het scheppen van een klimaat voor goed 
beheerde mobiliteit van mensen en 
bevordering van contacten tussen mensen;

(c) het scheppen van een klimaat voor goed 
beheerde en legale mobiliteit van mensen 
en bevordering van contacten tussen 
mensen;

Or. it
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Amendement 44
Marije Cornelissen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) bevordering van het scheppen van 
duurzaam werk, verbetering van de 
arbeidskwaliteit en bescherming van de 
werknemersrechten;

Or. en

Amendement 45
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) duurzame en inclusieve ontwikkeling in 
alle opzichten en armoedebestrijding, 
onder meer door ontwikkeling van de 
particuliere sector; meer interne 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, plattelandsontwikkeling, 
klimaatmaatregelen en rampenparaatheid;

(d) duurzame en inclusieve ontwikkeling in 
alle opzichten en armoedebestrijding, 
onder meer door ontwikkeling van de 
particuliere sector; meer interne 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, plattelandsontwikkeling, 
klimaatmaatregelen en rampenparaatheid;
bevordering van actieve insluiting en 
sociale cohesie voor de meest kwetsbare 
burgers en voor de burgers die moeten 
vrezen voor armoede en/of sociale 
uitsluiting, en dit door versterking van de 
capaciteit van het maatschappelijk 
middenveld en de sociale partners;

Or. en

Amendement 46
Marije Cornelissen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) duurzame en inclusieve ontwikkeling in 
alle opzichten en armoedebestrijding, 
onder meer door ontwikkeling van de 
particuliere sector; meer interne 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, plattelandsontwikkeling, 
klimaatmaatregelen en rampenparaatheid;

(d) duurzame en inclusieve ontwikkeling in 
alle opzichten, bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting met bijzondere 
aandacht voor kwetsbare groepen, onder 
meer door ontwikkeling van de particuliere 
sector; meer interne economische, sociale 
en territoriale cohesie, 
plattelandsontwikkeling, 
klimaatmaatregelen en rampenparaatheid;

Or. en

Amendement 47
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) duurzame en inclusieve ontwikkeling in 
alle opzichten en armoedebestrijding, 
onder meer door ontwikkeling van de 
particuliere sector; meer interne 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, plattelandsontwikkeling, 
klimaatmaatregelen en rampenparaatheid;

(d) duurzame en inclusieve ontwikkeling in 
alle opzichten, bestrijding en preventie 
van armoede en werkloosheid, onder meer 
door de particuliere sector te ontwikkelen 
met het oog op het scheppen van 
fatsoenlijk en duurzaam werk; meer 
interne economische, sociale en territoriale 
cohesie, plattelandsontwikkeling, 
klimaatmaatregelen en rampenparaatheid;

Or. el

Amendement 48
Jelko Kacin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) meer wederzijds vertrouwen en andere 
maatregelen die bijdragen tot de veiligheid 
en tot het voorkomen en oplossen van 
conflicten;

(e) meer cultureel, etnisch en religieus 
bewustzijn, alsook meer 
verdraagzaamheid op deze gebieden, meer 
wederzijds vertrouwen en andere 
maatregelen die bijdragen tot de veiligheid 
en tot het voorkomen en oplossen van 
conflicten;

Or. en

Amendement 49
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) waarborging van het 
concurrentievermogen van de Europese 
Unie en haar partnerlanden door te 
kiezen voor projecten en procedures die 
goed aansluiten bij de behoeften van 
kmo's, teneinde hun integratie op de 
interne markt van de EU te verbeteren.

Or. fr

Amendement 50
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) coördinatie van de Europese steun 
voor kmo's, en oprichting van 
samenwerkingsverbanden tussen kmo's in 
de partnerlanden en in de Unie; 
bevordering van de ontwikkeling van 
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investeringsprojecten in de partnerlanden, 
waarbij de nodige middelen moeten 
worden vrijgemaakt voor de bevordering 
van transnationale samenwerking.

Or. fr

Amendement 51
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verwezenlijking van deze 
doelstellingen wordt gemeten aan de hand 
van de periodieke verslagen over de 
tenuitvoerlegging van het beleid; voor de 
doelstellingen van de punten a), d) en e) de 
indicatoren van internationale organisaties 
en andere relevante organen; voor de 
doelstellingen van de punten b), c) en d) de 
overname door de partnerlanden van het 
regelgevingskader van de EU, waar van 
toepassing; en voor de punten c) en f) het 
aantal relevante overeenkomsten en 
samenwerkingsmaatregelen. Deze 
indicatoren omvatten onder andere 
democratische verkiezingen onder 
adequaat toezicht, omvang van de 
corruptie, handelsstromen en indicatoren 
voor interne economische discrepanties, 
waaronder werkgelegenheidscijfers.

3. De verwezenlijking van deze 
doelstellingen wordt gemeten aan de hand 
van de periodieke verslagen, onder meer 
van de agentschappen van de Unie, over 
de tenuitvoerlegging van het beleid, voor 
de doelstellingen van de punten a), d) en 
e),de indicatoren van internationale 
organisaties en andere relevante organen; 
voor de doelstellingen van de punten b), c) 
en d) de overname door de partnerlanden 
van het regelgevingskader van de EU, waar 
van toepassing; en voor de punten c) en f) 
het aantal relevante overeenkomsten en 
samenwerkingsmaatregelen. Deze 
indicatoren omvatten onder andere 
democratische verkiezingen onder 
adequaat toezicht, omvang van de 
corruptie, handelsstromen en indicatoren 
voor interne economische discrepanties, 
waaronder cijfers over de werkgelegenheid 
en de ontwikkeling van menselijk 
kapitaal, alsook de verplichting om de 
sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld enerzijds te laten deelnemen 
aan de sociale dialoog en anderzijds te 
raadplegen over wetgevings- en 
beleidsvoorstellen.

Or. en
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Amendement 52
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verwezenlijking van deze 
doelstellingen wordt gemeten aan de hand 
van de periodieke verslagen over de 
tenuitvoerlegging van het beleid; voor de 
doelstellingen van de punten a), d) en e) de 
indicatoren van internationale organisaties 
en andere relevante organen; voor de 
doelstellingen van de punten b), c) en d) de 
overname door de partnerlanden van het 
regelgevingskader van de EU, waar van 
toepassing; en voor de punten c) en f) het 
aantal relevante overeenkomsten en 
samenwerkingsmaatregelen. Deze 
indicatoren omvatten onder andere 
democratische verkiezingen onder 
adequaat toezicht, omvang van de 
corruptie, handelsstromen en indicatoren 
voor interne economische discrepanties, 
waaronder werkgelegenheidscijfers.

3. De verwezenlijking van deze 
doelstellingen wordt gemeten aan de hand 
van de periodieke verslagen over de 
tenuitvoerlegging van het beleid; voor de 
doelstellingen van de punten a), d) en e) de 
indicatoren van internationale organisaties 
en andere relevante organen; voor de 
doelstellingen van de punten b), c) en d) de 
overname door de partnerlanden van het
regelgevingskader van de EU, waar van 
toepassing; en voor de punten c) en f) het 
aantal relevante overeenkomsten en 
samenwerkingsmaatregelen. Deze 
indicatoren omvatten onder andere 
democratische verkiezingen onder 
adequaat toezicht, omvang van de 
corruptie, vrijheid van de media, 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, naleving van de mensenrechten en 
van de rechten van minderheden, 
handelsstromen en indicatoren voor interne 
economische discrepanties, waaronder 
werkgelegenheidscijfers.

Or. en

Amendement 53
Marije Cornelissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verwezenlijking van deze 
doelstellingen wordt gemeten aan de hand 
van de periodieke verslagen over de 
tenuitvoerlegging van het beleid; voor de 

3. De verwezenlijking van deze 
doelstellingen wordt gemeten aan de hand 
van de periodieke verslagen over de 
tenuitvoerlegging van het beleid; voor de 
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doelstellingen van de punten a), d) en e) de 
indicatoren van internationale organisaties 
en andere relevante organen; voor de 
doelstellingen van de punten b), c) en d) de 
overname door de partnerlanden van het 
regelgevingskader van de EU, waar van 
toepassing; en voor de punten c) en f) het 
aantal relevante overeenkomsten en 
samenwerkingsmaatregelen. Deze 
indicatoren omvatten onder andere 
democratische verkiezingen onder 
adequaat toezicht, omvang van de 
corruptie, handelsstromen en indicatoren 
voor interne economische discrepanties, 
waaronder werkgelegenheidscijfers.

doelstellingen van de punten a), d) en e) de 
indicatoren van internationale organisaties 
en andere relevante organen; voor de 
doelstellingen van de punten b), c) en d) de 
overname door de partnerlanden van het 
regelgevingskader van de EU, waar van 
toepassing; en voor de punten c) en f) het 
aantal relevante overeenkomsten en 
samenwerkingsmaatregelen. Deze 
indicatoren omvatten onder andere 
democratische verkiezingen onder 
adequaat toezicht, omvang van de 
corruptie, handelsstromen en indicatoren 
voor interne economische discrepanties, 
werkgelegenheidscijfers, arbeidskwaliteit, 
armoedecijfers en inkomensverdeling.

Or. en

Amendement 54
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verwezenlijking van deze 
doelstellingen wordt gemeten aan de hand 
van de periodieke verslagen over de 
tenuitvoerlegging van het beleid; voor de 
doelstellingen van de punten a), d) en e) de 
indicatoren van internationale organisaties 
en andere relevante organen; voor de 
doelstellingen van de punten b), c) en d) de 
overname door de partnerlanden van het 
regelgevingskader van de EU, waar van 
toepassing; en voor de punten c) en f) het 
aantal relevante overeenkomsten en 
samenwerkingsmaatregelen. Deze 
indicatoren omvatten onder andere 
democratische verkiezingen onder 
adequaat toezicht, omvang van de 
corruptie, handelsstromen en indicatoren 
voor interne economische discrepanties, 
waaronder werkgelegenheidscijfers.

3. De verwezenlijking van deze 
doelstellingen wordt gemeten aan de hand 
van de periodieke verslagen over de 
tenuitvoerlegging van het beleid; voor de 
doelstellingen van de punten a), d) en e) de 
indicatoren van internationale organisaties 
en andere relevante organen; voor de 
doelstellingen van de punten b), c) en d) de 
overname door de partnerlanden van het 
regelgevingskader van de EU, waar van 
toepassing; en voor de punten c) en f) het 
aantal relevante overeenkomsten en 
samenwerkingsmaatregelen. Deze 
indicatoren omvatten onder andere 
democratische verkiezingen onder 
adequaat toezicht, omvang van de 
corruptie, handelsstromen en indicatoren 
voor interne economische discrepanties, 
waaronder cijfers over het aantal mensen 
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dat een opleiding volgt of werkt.

Or. fi

Amendement 55
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het algemene beleidskader voor de 
programmering en uitvoering van de EU-
steun uit hoofde van deze verordening 
wordt gevormd door de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten, de 
associatieovereenkomsten en andere 
bestaande of toekomstige overeenkomsten 
waarmee betrekkingen met de 
partnerlanden tot stand worden gebracht, 
inclusief mededelingen, conclusies van de 
Raad en resoluties van het Europees 
Parlement, alsmede conclusies van 
ministeriële vergaderingen met de 
partnerlanden.

1. Het algemene beleidskader voor de 
programmering en uitvoering van de EU-
steun uit hoofde van deze verordening 
wordt gevormd door de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten, de 
associatieovereenkomsten en andere 
bestaande of toekomstige overeenkomsten 
waarmee betrekkingen met de 
partnerlanden tot stand worden gebracht, 
inclusief mededelingen, conclusies van de 
Raad en resoluties van het Europees 
Parlement, alsmede conclusies van 
ministeriële vergaderingen met de 
partnerlanden, waarbij er actief wordt 
toegezien op de samenhang met de 
bestaande interne instrumenten en 
beleidslijnen van de Unie op het gebied 
van infrastructuur, energie, vervoer, ICT, 
werkgelegenheid en sociaal beleid, 
migratie, onderwijs, cultuur, onderzoek en 
innovatie.

Or. en

Amendement 56
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de bepalingen inzake de Onverminderd de bepalingen inzake de 
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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 democratie, de rechtsstaat en
de eerbiediging van mensenrechten en
fundamentele vrijheden niet eerbiedigt, uit 
tot overleg om een voor beide partijen 
aanvaardbare oplossing te vinden, behalve 
in bijzonder dringende gevallen. Als dit 
overleg 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 
hulp omvatten.

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 democratie, de rechtsstaat,
mensenrechten, fundamentele vrijheden en 
sociale rechtvaardigheid niet eerbiedigt, 
uit tot overleg om een voor beide partijen 
aanvaardbare oplossing te vinden, behalve 
in bijzonder dringende gevallen. Als dit 
overleg 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 
hulp omvatten.

Or. fi


