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AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 – voetnoot

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

__________________ __________________

1Overeenkomstig Resolutie 1244/1999 van 
de VN-Veiligheidsraad.

1Onverminderd de standpunten over de 
status van Kosovo en in overeenstemming 
met Resolutie 1244/1999 van de VN-
Veiligheidsraad en het advies van het 
Internationaal Gerechtshof over de 
onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

Or. en

Amendement 2

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 

(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 
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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 
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.

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 
EU-kader voor de nationale strategieën 
voor integratie van de Roma kunnen 
uitvoeren. 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 3

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 hun steun en 
de steun van andere internationale 
instellingen en donoren, met name door 
regelmatig overleg te plegen en frequent 
informatie uit te wisselen in de 
verschillende fasen van de steuncyclus.

Or. en
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Amendement 4

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. 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 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De steun moet gebruik blijven maken 
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.

(17) De steun moet gebruik blijven maken 
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 beheer door de begunstigde landen 
moet geleidelijk verlopen en 
overeenstemmen met het vermogen van 
ieder begunstigd land, en moet degressief 
zijn als dat vermogen zich negatief 
ontwikkelt.

Or. en

Amendement 6

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 
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. 

(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 
van de criteria voor toetreding 
onvoldoende is, of niet langer voldoet aan 
vereisten voor politieke besluitvorming 
inzake, of bestuurlijk beheer van, de 
steun, kan de Raad, op voorstel van de 
Commissie, de noodzakelijke maatregelen 
nemen om deze situatie recht te trekken.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen en de integratie van 
het genderperspectief zal worden 
bevorderd gedurende de diverse fasen van 
de toepassing van het IPA, inclusief de 
ontwikkeling, uitvoering, controle en 
evaluatie.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – sub -iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv bis) versterking van de capaciteiten 
van sociale partners om de sociale dialoog 
te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(v) ontwikkeling van het maatschappelijk 
middenveld en sociaal-economische 
partnerschappen en instelling van 
geschikte overlegmechanismen om de 
dialoog met de autoriteiten te 
structureren;
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Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – sub vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(vi) verzoening, vredesopbouw en
maatregelen om het vertrouwen te 
vergroten.

(vi) lokale, nationale en regionale
verzoening, vredesopbouw en maatregelen 
om het vertrouwen te vergroten en een 
goed nabuurschap.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) steun voor economische, sociale en 
territoriale ontwikkeling, met het oog op 
slimme, duurzame en inclusieve groei, 
onder meer door:

(b) steun voor economische, sociale en 
territoriale ontwikkeling, met het oog op 
slimme, duurzame en inclusieve groei 
overeenkomstig de Europa 2020-strategie, 
onder meer door:

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – sub 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 

(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 



PA\895525NL.doc 9/17 PE483.844v03-00

NL

streven; streven en de beginselen van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap in acht te nemen;

Or. en

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) versterking van het vermogen van de 
begunstigde landen om te voldoen aan de 
verplichtingen die voortvloeien uit het 
lidmaatschap door steun te verlenen aan de 
geleidelijke aanpassing aan en 
goedkeuring, tenuitvoerlegging en 
handhaving van het acquis en de fondsen 
en het beleid van de Unie op het vlak van 
structuur, cohesie, landbouw en 
plattelandsontwikkeling.

(c) versterking van het vermogen van de 
begunstigde landen om te voldoen aan de 
verplichtingen die voortvloeien uit het 
lidmaatschap door steun te verlenen aan de 
geleidelijke aanpassing aan en 
goedkeuring, tenuitvoerlegging en 
handhaving van het acquis en de fondsen 
en het beleid van de Unie op het vlak van 
structuur, cohesie, landbouw en 
plattelandsontwikkeling; actieve 
ondersteuning van handhavings- en 
controlemechanismen die ervoor zorgen 
dat de verplichtingen in het kader van het 
acquis en de relevante internationale 
normen en afspraken worden uitgevoerd.

Or. en



PE483.844v03-00 10/17 PA\895525NL.doc

NL

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) vergroting van de economische, 
sociale en territoriale cohesie door 
versterking van het vermogen van 
gemeenschapsgebaseerde initiatieven en 
samenwerking met lokale en regionale 
begunstigden, en door ondersteuning van 
geschikte sector- en 
ondernemingsstructuren, mkb-bedrijven 
op deze niveaus en investeringen in 
landelijke gebieden.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – 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 de sociale en 
maatschappelijke dialoog;

Or. en
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – 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 economische 
hervormingen; de degelijkheid,
doeltreffendheid en sociale 
rechtvaardigheid van de strategieën voor 
sociale en economische ontwikkeling, de 
vorderingen in de richting van slimme, 
duurzame en inclusieve groei en het 
scheppen van hoogwaardige 
werkgelegenheid, onder meer door 
overheidsinvesteringen met IPA-steun;

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het wetgevingsinstrumentarium dat is 
afgestemd op het acquis; vorderingen met 
institutionele hervormingen die verband 
houden met de Unie, inclusief de overgang 
naar het gedecentraliseerde beheer van de 
steun die uit hoofde van deze verordening 
wordt verleend;

– het wetgevingsinstrumentarium dat is 
afgestemd op het acquis, inclusief een 
overzicht van de tenuitvoerlegging ervan; 
vorderingen met institutionele 
hervormingen die verband houden met de 
Unie, inclusief de overgang naar het 
gedecentraliseerde beheer van de steun die 
uit hoofde van deze verordening wordt 
verleend;

Or. en
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Mogelijkheden om vooruitgang te 
boeken met betrekking tot de specifieke 
doelstellingen door de diverse 
beleidsterreinen gelijktijdig te 
ondersteunen, worden aangemoedigd.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De steun aan alle in lid 1 genoemde 
beleidsterreinen is in het bijzonder gericht 
op de behoeften van de meest kwetsbare 
burgers en burgers die het meeste risico 
lopen op armoede en/of sociaal worden 
uitgesloten.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 –  lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Teneinde de doeltreffendheid van de 
geleverde steun te vergroten en dubbele 
financiering te voorkomen, doet de 
Commissie, in overleg met de lidstaten, het 
nodige voor een goede coördinatie en 
complementariteit met multilaterale en 
regionale organisaties en entiteiten zoals 

4. Teneinde de doeltreffendheid van de 
geleverde steun te vergroten en dubbele 
financiering te voorkomen, doet de 
Commissie, in overleg met de lidstaten, het 
nodige voor een goede coördinatie en 
complementariteit met multilaterale en 
regionale organisaties en entiteiten zoals 
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internationale financiële instellingen, de 
agentschappen, fondsen en programma's 
van de Verenigde Naties, evenals niet-EU-
donoren.

internationale financiële instellingen, de 
Raad van Europa, de agentschappen, 
fondsen en programma's van de Verenigde 
Naties, evenals niet-EU-donoren, en met 
initiatieven van de particuliere sector.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 –  lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de voorbereiding en 
tenuitvoerlegging van en de controle op de 
steun die uit hoofde van deze verordening 
wordt verleend, handelt de Commissie in 
principe in partnerschap met de 
begunstigde landen. Het partnerschap
omvat, in voorkomend geval, de bevoegde 
nationale, regionale en plaatselijke 
autoriteiten, economische en sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en andere niet-overheidsactoren.

5. Bij de voorbereiding en 
tenuitvoerlegging van en de controle op de 
steun die uit hoofde van deze verordening 
wordt verleend, handelt de Commissie in 
principe in partnerschap met de 
begunstigde landen. In principe worden de 
bevoegde nationale, regionale en 
plaatselijke autoriteiten, economische en 
sociale partners, het maatschappelijk 
middenveld en andere niet-
overheidsactoren actief bij het 
partnerschap betrokken.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 –  lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt voor het instrument 
voor pretoetredingssteun een 
gemeenschappelijk strategisch kader op. 
Het gemeenschappelijk strategisch kader 
voor het IPA zet de beleidsprioriteiten van 
het uitbreidingsbeleid om in kernacties die 

1. De Commissie stelt voor het instrument 
voor pretoetredingssteun een 
gemeenschappelijk strategisch kader op. 
Het gemeenschappelijk strategisch kader 
voor het IPA zet de beleidsprioriteiten van 
het uitbreidingsbeleid en de Europa 2020-
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uit hoofde van deze verordening steun 
kunnen krijgen.

strategie om in kernacties die uit hoofde 
van deze verordening steun kunnen 
krijgen.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie betrekt het 
maatschappelijk middenveld, sociale 
partners en het Europees Parlement bij de 
voorbereiding en herziening van het 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
het IPA.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 –  lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De steun uit hoofde van deze 
verordening wordt verstrekt op basis van 
indicatieve strategiedocumenten voor één 
of meerdere landen (hierna 
"strategiedocumenten" genoemd), die voor 
de duur van het meerjarige financiële kader 
van de Unie zijn opgesteld door de 
Commissie, in partnerschap met de 
betrokken begunstigde landen.

1. De steun uit hoofde van deze
verordening wordt verstrekt op basis van 
indicatieve strategiedocumenten voor één 
of meerdere landen (hierna 
"strategiedocumenten" genoemd), die voor 
de duur van het meerjarige financiële kader 
van de Unie zijn opgesteld door de 
Commissie, in partnerschap met de 
betrokken begunstigde landen en na 
raadpleging van het maatschappelijk 
middenveld en de sociale partners in de 
betrokken landen.

Or. en
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 –  lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De strategiedocumenten bevatten de 
indicatieve toewijzing van middelen van de 
Unie per beleidsterrein, zoals zij van 
toepassing zijn, uitgesplitst naar jaar, in 
overeenstemming met de criteria die 
worden bepaald in het in artikel 5 bedoelde 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
het IPA. Bij de indicatieve toewijzing van 
middelen wordt rekening gehouden met de 
behoeften, het absorptievermogen en de 
administratieve capaciteit van de 
begunstigde landen. Er moet ook ruimte 
zijn om te reageren op nieuwe behoeften en 
er moeten ook stimulansen zijn om de 
prestaties van de begunstigde landen te 
verbeteren met betrekking tot de 
doelstellingen die zijn bepaald in de 
strategiedocumenten.

3. De strategiedocumenten bevatten de 
indicatieve toewijzing van middelen van de 
Unie per beleidsterrein, zoals zij van 
toepassing zijn, uitgesplitst naar jaar, in 
overeenstemming met de criteria die 
worden bepaald in het in artikel 5 bedoelde 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
het IPA, onverminderd de mogelijkheid 
om verschillende beleidsterreinen 
gelijktijdig te ondersteunen. Bij de 
indicatieve toewijzing van middelen wordt 
rekening gehouden met de behoeften, het 
absorptievermogen en de administratieve 
capaciteit van de begunstigde landen. Er 
moet ook ruimte zijn om te reageren op 
nieuwe behoeften en er moeten ook 
stimulansen zijn om de prestaties van de 
begunstigde landen te verbeteren met 
betrekking tot de doelstellingen die zijn 
bepaald in de strategiedocumenten.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij de voorbereiding en herziening 
van de strategiedocumenten houdt de 
Commissie rekening met de recentste 
resoluties van het Europees Parlement 
inzake de Europese integratie van alle 
landen die op weg naar toetreding zijn. De 
strategiedocumenten zijn op verzoek 
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beschikbaar voor het Europees 
Parlement.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

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 
wordt onverwijld en volledig op de hoogte 
gebracht van elk besluit in dit verband.

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, of vanwege 
politieke of bestuurlijke omstandigheden 
het beheer van de steun of besluitvorming 
hieromtrent negatief beïnvloedt, 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, of wanneer het overleg 
wordt geweigerd of in gevallen van 
speciale urgentie, kan de Raad passende 
maatregelen nemen overeenkomstig artikel 
215, lid 1, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, waaronder 
eventueel een volledige of gedeeltelijke 
opschorting van de bijstand van de Unie. 
Het Europees Parlement wordt onverwijld 
en volledig op de hoogte gebracht van elk 
besluit in dit verband.
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Or. en

Amendement 29

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 
ten minste 1,5% van het financiële 
referentiebedrag wordt gereserveerd voor 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld, zoals de faciliteit voor het 
maatschappelijk middenveld.

Or. en


