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BEKNOPTE MOTIVERING

Zowel de Europese Unie als haar buurlanden hebben baat bij een democratische, stabiele, 
welvarende en vreedzame ruimte rond Europa. In dit verband bevordert het Europees 
nabuurschapbeleid de veiligheid en de vooruitgang van iedereen, en is het van cruciaal belang 
voor de stabiliteit van de buurlanden van de EU. Om dit beleid uit te voeren, wordt een nieuw 
Europees nabuurschapsinstrument (ENI) voorgesteld. Dit instrument moet uitgaan van 
fundamentele waarden, zoals democratie en de rechtsstaat, maar tegelijkertijd specifieke 
doelstellingen nastreven, zoals het scheppen van werkgelegenheid en het waarborgen van sociale 
bescherming, die kunnen bijdragen tot de empowerment en de inclusieve groei van de 
buurlanden in de toekomst. De EU, die wereldwijd geroemd wordt om haar sociaal model, kan 
op dit gebied een unieke expertise voorleggen.

Het vorige nabuurschapsinstrument was niet altijd even doeltreffend. Het nieuwe ENI moet 
uitgaan van een ander model en voorwaarden stellen voor de toewijzing van zijn fondsen, om de 
ontwikkelingen en historische uitdagingen in de partnerlanden op een passende en flexibele 
manier in goede banen te leiden. Als de steun gekoppeld wordt aan voorwaarden en de "meer 
voor meer"-beginselen worden toegepast, moet de vooruitgang van de landen inzake sociale 
kwesties, die tekenend is voor de waardigheid en de globale vooruitgang van een samenleving, 
centraal staan.

Bijgevolg worden een aantal amendementen op deze verordening voorgesteld die het toewijzen 
van financiële steun verbinden aan resultaten op sociaal gebied. Daarmee sluiten ze aan bij de 
geest en de letter van het Verdrag van Lissabon, en meer bepaald bij zijn bekende sociale 
clausule (artikel 9 VWEU: "Bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden houdt 
de Unie rekening met de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van
werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van 
sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de 
volksgezondheid").

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 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, fundamentele 
sociale rechten en de rechtsstaat.
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Or. en

Amendement 2

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, sociale 
bescherming, de markteconomie en 
duurzame ontwikkeling.

Or. en

Amendement 3

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 
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, mechanismen 
voor de bevordering en de monitoring van 
werkgelegenheid en andere 
samenwerkingsterreinen.

Or. en
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Amendement 4

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 en 
sociale rechtvaardigheid moeten 
horizontale doelstellingen zijn voor alle 
maatregelen in het kader van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De Unie moet steun verlenen aan 
de partnerlanden die inspanningen 
leveren om banen te scheppen, problemen 
op de arbeidsmarkt te bestrijden en een 
sociaal beleid te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) Zowel voor de Unie als voor haar 
buurlanden is het uiterst belangrijk om 
samen te werken in het streven naar een 
gecontroleerde circulaire migratie, zodat 
een eerlijk migratiestelstel ontstaat, en in 
de strijd tegen mensenhandel en 
uitbuiting.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quater) De versterking van het 
maatschappelijk middenveld en de dialoog 
met de sociale partners, alsook de 
ondersteuning van de noodzakelijke 
structurele aanpassingen op economisch, 
sociaal en onderwijsgebied, moeten tot de 
doelstellingen van deze verordening 
behoren.

Or. en

Amendement 8

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 
gelijkheidsbeginselen, sociale 
rechtvaardigheid, duurzame en blijvende 
democratie, mediavrijheid, goed bestuur,
de ontwikkeling van een florerend 
maatschappelijk middenveld, waaronder de 
sociale partners, en de versterking van de 
sociale dialoog;

Or. en

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het scheppen van fatsoenlijk werk, 
het waarborgen van sociale bescherming 
en bescherming van werknemersrechten, 
het aanbrengen van nuttige verbeteringen 
aan het arbeidsbeleid, onder meer inzake 
onderwijs- en opleidingsprogramma's, het 
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aanpakken van misbruiken op de 
arbeidsmarkt en het handhaven van de 
IAO-normen;

Or. en

Amendement 10

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 met bijzondere steun 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen 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;

Or. en

Amendement 11

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 zonder afbreuk te doen aan het 
beginsel van gelijke behandeling op een 
gerichte manier expertise kan worden 
aangetrokken en een mogelijke 
braindrain wordt vermeden, het 
bevorderen van contacten tussen mensen 
en het afstemmen van de vaardigheden in 
een bepaalde regio op de door de 
werkgevers gevraagde vaardigheden en op 
de jobmogelijkheden;

Or. en
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Amendement 12

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, duurzame 
plattelandsontwikkeling, 
klimaatmaatregelen en rampenparaatheid;

Or. en

Amendement 13

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

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 wederzijds vertrouwen, controle 
op illegale migratie ter voorkoming van 
praktijken die migranten dreigen te 
confronteren met onder meer onwettig 
gedrag en slechte leefomstandigheden en 
andere maatregelen die bijdragen tot de 
veiligheid en tot het voorkomen en 
oplossen van conflicten;

Or. en

Amendement 14

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 

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), a bis ), d) 
en e) de indicatoren van internationale 
organisaties en andere relevante organen; 
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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.

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 het 
regelgevingskader voor 
socialebeschermingsaangelegenheden,
democratische verkiezingen onder 
adequaat toezicht, omvang van de 
corruptie, handelsstromen en indicatoren 
voor interne economische discrepanties, 
waaronder werkgelegenheidscijfers, en de 
verplichting om de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld enerzijds te 
laten deelnemen aan de sociale dialoog en 
anderzijds te raadplegen over 
wetgevingsvoorstellen.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de bepalingen inzake de 
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 

Onverminderd de bepalingen inzake de 
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, sociale 
rechten 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 



PE487.676v02-00 10/10 PA\898476NL.doc

NL

hulp omvatten. omvatten.

Or. en


