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Amendement 11
Maria Eleni Koppa

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 
toetredingscriteria 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, goed bestuur, 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 vooral de plichten die uit de 
verdragen voortvloeien, over te nemen.

Or. el

Amendement 12
Paul Murphy

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 

(4) Een Europese staat die het 
lidmaatschap van de Unie heeft 
aangevraagd, kan alleen lid worden als 
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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.

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 democratische en 
mensenrechten, de strijd tegen armoede 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, in 
het bijzonder als het gaat om de 
handhaving en de verbetering van 
loonniveaus, de rechten van werknemers 
en vakbonden, en de overheidsdiensten, 
met inbegrip van gezondheidszorg, 
onderwijs en pensioenen, op de 
bescherming van het milieu en op het 
vermogen om niet alleen de rechten maar 
ook de plichten die uit de verdragen 
voortvloeien, over te nemen.

Or. en

Amendement 13
Maria Eleni Koppa

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het toetredingsproces is gebaseerd op 
objectieve criteria en de toepassing van het 
beginsel dat alle kandidaat-lidstaten gelijk 
worden behandeld. Vooruitgang in de 
richting van toetreding hangt af van het 
vermogen van de kandidaat-lidstaat om de 
hervormingen door te voeren die nodig zijn 
om zijn systemen op het vlak van beleid, 
instellingen, wetten, administratie en 
economie af te stemmen op de regels, de 

(5) Het toetredingsproces is gebaseerd op 
objectieve criteria en de toepassing van het 
beginsel dat alle kandidaat-lidstaten gelijk 
worden behandeld. Vooruitgang in de 
richting van toetreding hangt af van het 
vermogen van de kandidaat-lidstaat om de 
hervormingen door te voeren die nodig zijn 
om zijn systemen op het vlak van beleid, 
instellingen, wetten, administratie en 
economie af te stemmen op de beginselen, 
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normen, het beleid en de praktijken van de 
Unie.

regels, de normen, het beleid en de 
praktijken van de Unie.

Or. el

Amendement 14
Maria Eleni Koppa

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 
Kosovo, 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 Kosovo, die worden 
beschouwd als potentiële kandidaat-
lidstaten.

Or. el

Amendement 15
Maria Eleni Koppa

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 

(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 
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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 
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.

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 
agenda voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, in overeenstemming met 
de Europa 2020-strategie, om volledig 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. el

Amendement 16
Paul Murphy

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 

(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 
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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.

begunstigde landen hun democratische 
instellingen en rechtsstaat kunnen 
versterken, de democratische 
hervormingen en de 
verantwoordingsplicht van justitie en het 
openbaar bestuur kunnen versterken, de 
grondrechten, democratische, mensen- en 
werknemersrechten kunnen bevorderen en 
naleven, gendergelijkheid kunnen 
bevorderen en in het beleid integreren en 
de beginselen van niet-discriminatie op 
grond van geslacht, raciale of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
doeltreffend kunnen toepassen, de rechten 
van het kind vooruit kunnen helpen en 
geweld en intimidatie van vrouwen, 
kinderen, minderheden en andere 
kwetsbare personen kunnen bestrijden. 
Ook hun economische en sociale 
ontwikkeling moet worden gestimuleerd, 
waarbij moet worden gestreefd naar een 
agenda voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei; in het bijzonder moet er 
meer steun komen voor de strijd tegen 
sociale uitsluiting en armoede, 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 17
Maria Eleni Koppa

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het is onontbeerlijk om steeds 
meer niet-gouvernementele organisaties te 
betrekken bij het ontwerp en de uitvoering 
van met het IPA gefinancierde projecten 
om te waarborgen dat de IPA-steun reële 
behoeften en verwachtingen weerspiegelt, 
om het prestige van IPA-projecten te 
verhogen en de ontwikkeling van een 
krachtig maatschappelijk middenveld in 
de ontvangende landen te bevorderen;

Or. el

Amendement 18
Paul Murphy

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, als ze dat willen, 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.

Or. en
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Amendement 19
Paul Murphy

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) In verband met deze gedelegeerde 
handelingen is het van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau. De Commissie 
moet er bij de voorbereiding en opstelling 
van de gedelegeerde handelingen blijven 
voor zorgen dat de desbetreffende 
documenten tijdig en op passende wijze 
gelijktijdig worden toegezonden aan het 
Europees Parlement en de Raad.

(16) In verband met deze gedelegeerde 
handelingen is het van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau. De Commissie 
moet er bij de voorbereiding en opstelling 
van de gedelegeerde handelingen voor 
blijven zorgen dat de desbetreffende 
documenten tijdig en op passende wijze 
gelijktijdig worden toegezonden aan het 
Europees Parlement en de Raad zodat deze 
instellingen in staat zijn al hun 
bevoegdheden uit te oefenen, inclusief 
hun recht om een veto uit te spreken over 
een gedelegeerde handeling of een 
delegatie te herroepen;

Or. en

Amendement 20
Paul Murphy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) versterking van de democratische 
instellingen en de rechtsstaat, met inbegrip 
van de tenuitvoerlegging ervan,

(i) versterking van de democratische 
instellingen en de rechtsstaat, met inbegrip 
van de tenuitvoerlegging ervan, en 
vakbonden en andere organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld alsmede 
lokale en regionale instanties te betrekken 
bij de voorbereiding, uitvoering, controle 
en evaluatie; 

Or. en
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Amendement 21
Maria Eleni Koppa

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 gelijkheid van mannen en 
vrouwen en geloofsvrijheid, non-
discriminatie en persvrijheid, de vrijheid 
van de media en het internet en stimuleren 
van goede betrekkingen met de 
buurlanden;

Or. el

Amendement 22
Paul Murphy

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 
democratische, mensen- en 
werknemersrechten en de fundamentele 
vrijheden, verbetering van de eerbiediging 
van de rechten van minderheden, met 
inbegrip van zelfbeschikkingsrecht, de 
bevordering en integratie van 
gendergelijkheid in het beleid en de 
doeltreffende toepassing van de 
beginselen van niet-discriminatie op 
grond van geslacht, raciale of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, 
met inbegrip van gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen en de rechten van 
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alle personen, dus ook van personen met 
een handicap en ouderen, om 
gegevensbescherming te garanderen, de 
rechten van het kind te versterken, en 
geweld en intimidatie van vrouwen, 
kinderen, minderheden en andere 
kwetsbare personen te bestrijden; de 
bevordering en bescherming van de 
persvrijheid, en stimuleren van goede 
betrekkingen met de buurlanden;

Or. en

Amendement 23
Maria Eleni Koppa

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 het aangaan en 
intensiveren van de sociale dialoog;

Or. el

Amendement 24
Maria Eleni Koppa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) te voldoen aan de EU-normen op het 
vlak van economie en economisch bestuur;

(i) te voldoen aan de EU-normen op het 
vlak van economie en economisch bestuur 
en de strijd tegen corruptie en fraude,
waarbij tevens rekening moet worden 
gehouden met de behoeften en de 
uitdagingen die zijn ontstaan als gevolg 
van de mondiale economische crisis;

Or. el
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Amendement 25
Franziska Keller

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 en fiscale 
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;

Or. en

Amendement 26
Paul Murphy

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 economie te democratiseren en 
tegelijk sociale en milieudoelstellingen 
aanzienlijk uit te breiden;

Or. en

Amendement 27
Franziska Keller

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – sub iii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 28
Maria Eleni Koppa

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 werkloosheid aan te pakken, de 
werkgelegenheid te stimuleren en het 
menselijk kapitaal te ontwikkelen;

Or. el

Amendement 29
Paul Murphy

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) banen te creëren en overheidsgeld te 
investeren in onderwijs;

Or. en

Amendement 30
Paul Murphy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt iv
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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; volledige eerbiediging van 
vakbondsrechten;

Or. en

Amendement 31
Maria Eleni Koppa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) het fysieke kapitaal te ontwikkelen en 
de verbindingen met regionale netwerken 
of netwerken van de Unie te verbeteren.

(v) de natuurlijke hulpbronnen te 
beschermen, zeldzame aardmetalen 
duurzaam te beheren, het fysieke kapitaal 
te ontwikkelen, nucleaire veiligheid te 
bewerkstelligen en de verbindingen met 
regionale netwerken of netwerken van de 
Unie te verbeteren.

Or. el

Amendement 32
Paul Murphy

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 democratische
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;
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Or. en

Amendement 33
Maria Eleni Koppa

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) werkgelegenheid, sociaal beleid en 
ontwikkeling van het menselijk potentieel;

(c) bestrijding van werkloosheid, met 
name onder jongeren; werkgelegenheid, 
sociaal beleid en ontwikkeling van het 
menselijk potentieel;

Or. el


