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BEKNOPTE MOTIVERING

Artikel 49 VWEU bepaalt dat elke Europese staat die de waarden van de EU eerbiedigt en 
zich ertoe verbindt deze uit te dragen, kan verzoeken lid te worden van de Unie. De 
uitbreidingen van de Europese Unie zijn gunstig gebleken voor alle EU-burgers en hebben de 
EU beter voorbereid om de huidige en toekomstige problemen aan te pakken. 

Het Commissievoorstel inzake een nieuw instrument voor pretoetredingssteun (IPA II) is 
bedoeld als hulpmiddel om de kandidaat-lidstaten technische en financiële steun te bieden 
zodat zij kunnen voldoen aan de criteria voor toetreding tot de EU. De voorloper hiervan 
(IPA), waarvan de geldigheid eind 2013 afloopt, heeft zijn diensten bewezen door de 
kandidaat-lidstaten te helpen hun moeilijke situatie het hoofd te bieden en zich duurzaam te 
ontwikkelen. 

De rapporteur is ingenomen met de ambitie van de Commissie om de toekomstige 
pretoetredingssteun een nog strategischer, efficiënter en doelgerichter invulling te geven dan 
tot nu toe het geval was, waarbij wordt gestreefd naar duurzamere resultaten bij het 
klaarstomen van de kandidaat-lidstaten voor het lidmaatschap. Het nieuwe instrument moet 
kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten blijven ondersteunen bij hun 
voorbereidingen op het EU-lidmaatschap en bij de geleidelijke aanpassing van hun 
instellingen en economie aan de normen en het beleid van de Europese Unie. 

De rapporteur is ervan overtuigd dat economische ontwikkeling gepaard moet gaan met 
politieke hervormingen, aangezien welvaart een belangrijk hulpmiddel is om de nodige 
institutionele en politieke veranderingen door te voeren. De rapporteur is van mening dat het 
Commissievoorstel onvoldoende de nadruk legt op economische ontwikkeling en stelt 
amendementen voor om dit hiaat op te vullen. De rapporteur acht het van cruciaal belang 
economische ontwikkeling en samenwerking op het gebied van handel op te nemen in de 
beleidsgebieden die in aanmerking komen voor steun uit hoofde van de Verordening inzake 
IPA II.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

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 

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

ook aan Servië. Hij heeft ook het Europese 
perspectief bevestigd van Albanië, Bosnië 
en Herzegovina, en Kosovo, die worden 
beschouwd als potentiële kandidaat-
lidstaten.

Or. en

Amendement 2

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 samen te 
werken met de begunstigde landen bij de 
uitvoering van de steun volgens deze 
verordening, ter ondersteuning van 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

Motivering

Het juiste gebruik van de pretoetredingssteun is een voorwaarde voor succes. Het is daarom 
in het belang van de begunstigde landen en de EU om nauw met elkaar samen te werken 
tijdens het hele traject van de uitvoering van de steun. 
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Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(ii) de nodige economische hervormingen 
door te voeren op het gebied van onder 
meer de bescherming van investeringen, 
concurrentie, openbare aanbestedingen 
en sanitaire en fytosanitaire 
voorschriften, 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

Motivering

De juiste bescherming van investeringen, efficiënte en transparante wetgeving over 
concurrentie en openbare aanbestedingen en consequente naleving van de sanitaire en 
fytosanitaire voorschriften van de EU zijn essentiële elementen om het concurrentievermogen 
van de economie in de begunstigde staten te vergroten. Steun van de EU daarbij is dan ook 
van cruciaal belang.

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) indien van toepassing steun te 
bieden aan begunstigde landen zodat ze 
lid kunnen worden van de 
Wereldhandelsorganisatie; 

Or. en

Motivering

Voorlopig hebben drie landen op de westelijke Balkan (Servië, Bosnië en Herzegovina en 



PE486.196v01-00 6/9 PA\897915NL.doc

NL

Montenegro) de waarnemersstatus in WTO. Het is van het grootste belang deze landen aan te 
moedigen om lid te worden van de WTO en ze daarbij de nodige steun te verlenen.

Amendement 5

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) het fysieke kapitaal, met name de 
vervoersinfrastructuur, te ontwikkelen en 
de verbindingen met regionale netwerken 
of netwerken van de Unie te verbeteren.

Or. en

Motivering

De juiste vervoersinfrastructuur is een basisvoorwaarde voor economische ontwikkeling. De 
rapporteur acht het dan ook nodig dit element van het fysieke kapitaal te benadrukken. 

Amendement 6

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, in het 
bijzonder de institutionele en 
administratieve capaciteit, 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.

Or. en
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Motivering

De institutionele en administratieve capaciteit van begunstigde landen om hervormingen uit 
te voeren die nodig zijn om te voldoen aan de toetredingscriteria moet worden vergroot en 
gesteund. Het is dan ook van belang om de EU-steun te richten op het versterken van deze 
capaciteit.

Amendement 7

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 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; de vooruitgang bij het tot stand 
brengen van een gunstig 
ondernemersklimaat;

Or. en

Motivering

Een van de hoofddoelstellingen van de economische hervormingen is het creëren van een 
voorspelbaar, transparant en eerlijk ondernemersklimaat. De ontwikkeling daarvan moet dan 
ook worden ondergebracht bij de voortgangsindicatoren voor het behalen van de concrete 
doelstellingen van de pretoetredingssteun. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) economische ontwikkeling en 
samenwerking op het gebied van handel;

Or. en
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Motivering

Een van de concrete doelstellingen van de steun die wordt geboden uit hoofde van de 
Verordening betreffende IPA II is de ondersteuning van economische, sociale en territoriale 
ontwikkeling met het oog op slimme, duurzame en inclusieve groei. In artikel 3 van het COM-
voorstel wordt echter geen melding gemaakt van economische ontwikkeling en samenwerking 
op het gebied van handel als beleidsterreinen waarop de steun gericht is. De rapporteur ziet 
dit als een grote interne discrepantie van het COM-voorstel en stelt daarom voor 
economische ontwikkeling en samenwerking op het gebied van handel op te nemen bij de 
beleidsterreinen waarop de steun betrekking heeft.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het type acties dat het IPA kan 
financieren;

(b) het type acties dat het IPA kan 
financieren en de verwachte resultaten 
ervan;

Or. en

Motivering

Conform het conditionaliteitsbeginsel moet de pretoetredingssteun resultaatgericht zijn. 
Daarom is het belangrijk aan te geven welke resultaten de begunstigde landen worden geacht 
te boeken.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Als in de tussentijdse evaluatie van 
het strategiedocument wordt vastgesteld 
dat de middelen die zijn toegekend aan 
een bepaald beleidsterrein niet worden 
besteed, mag maximaal 20 % van deze 
middelen worden toegekend aan een 
ander beleidsterrein.

Or. en
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Motivering

Flexibiliteit bij de toekenning van middelen is belangrijk om dit geld beter te besteden en om 
als motivatie te dienen om de steun op een adequate manier te gebruiken. De rapporteur stelt 
daarom voor om de middelen opnieuw toe te mogen kennen voor afzonderlijke 
beleidsgebieden op grond van de tussentijdse evaluatie van de strategiedocumenten.


