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Amendement 14
Tomasz Piotr Poręba

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 
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.

(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 
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 
nationale, etnische, religieuze en 
taalkundige minderheden kunnen 
beschermen. 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. pl

Amendement 15
Derek Vaughan
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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 
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.

(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 
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 
corruptie en georganiseerde misdaad 
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 
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 16
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In Verordening (EU) nr. .../... van het 
Europees Parlement en de Raad van …, 
hierna "de gemeenschappelijke 
uitvoeringsverordening" genoemd, zijn 
gemeenschappelijke regels en procedures 
vastgesteld voor de tenuitvoerlegging van 
de instrumenten voor het externe optreden 
van de Unie, maar aan de Commissie moet 
de bevoegdheid worden overgedragen om 
gedetailleerde regels voor uniforme 
maatregelen voor de uitvoering van deze 
verordening vast te stellen, in het bijzonder 
op het vlak van structuren en procedures 
voor het beheer. Deze regels moeten 
rekening houden met de lessen die zijn 
getrokken uit het beheer en de uitvoering 
van pretoetredingssteun in het verleden, en 
moeten worden aangepast aan de evolutie 
in de situatie van de begunstigde landen.

(15) In Verordening (EU) nr. .../... van het 
Europees Parlement en de Raad van …, 
hierna "de gemeenschappelijke 
uitvoeringsverordening" genoemd, zijn 
gemeenschappelijke regels en procedures 
vastgesteld voor de tenuitvoerlegging van 
de instrumenten voor het externe optreden 
van de Unie, maar aan de Commissie moet 
de bevoegdheid worden overgedragen om 
gedetailleerde regels voor uniforme 
maatregelen voor de uitvoering van deze 
verordening vast te stellen, in het bijzonder 
op het vlak van structuren en procedures 
voor het beheer. Deze regels moeten 
rekening houden met de lessen die zijn 
getrokken uit het beheer en de uitvoering 
van pretoetredingssteun in het verleden, en 
moeten worden aangepast aan de evolutie 
in de situatie van de begunstigde landen. In 
dit verband moet echter worden benadrukt 
dat de Commissie slechts onder bepaalde 
voorwaarden gedelegeerde handelingen 
kan vaststellen en dat het Parlement het 
recht behoudt zich uit te spreken over de 
door de Commissie voorgestelde 
maatregelen.

Or. pt

Amendement 17
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

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 

(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 
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verlopen en overeenstemmen met het 
vermogen van ieder begunstigd land.

verlopen en overeenstemmen met het 
vermogen van ieder begunstigd land. Met 
het oog op de corruptiebestrijding moeten 
de transparantie, het beheer, de preventie 
van wanbeheer, de coördinatie, het 
toezicht, de verantwoordingsplicht en de 
controle worden verbeterd. Daarnaast zijn 
in dit proces ook versterkte 
auditmaatregelen nodig.

Or. en

Amendement 18
Derek Vaughan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) hervorming van overheidsdiensten en
goed bestuur;

iv) hervorming van overheidsdiensten,
goed bestuur en versterking van de 
institutionele capaciteit;

Or. en

Amendement 19
Derek Vaughan

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 en
versterkte samenwerking tussen de 
lidstaten en (potentiële) kandidaat-landen 
om de uitwisseling van ervaring en kennis 
op het gebied van EU-wetgeving en 
-bestuur te bevorderen, onder meer door:

Or. en
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Amendement 20
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

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 te ontwikkelen en de 
verbindingen met regionale netwerken of 
infrastructuur van de Unie te verbeteren.

Or. en

Amendement 21
Derek Vaughan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v bis) infrastructuurprojecten te 
ontwikkelen teneinde tegemoet te komen 
aan de behoeften op het gebied van 
regionaal en nationaal vervoer, energie 
en communicatie.

Or. en

Amendement 22
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – streepje 1

Text proposed by the Commission Amendment

– 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, 
fundamentele vrijheden en rechten van 
minderheden, het rechtsstelsel en 
bestuurlijke capaciteit;

Or. fr
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Amendement 23
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overgang naar het lidmaatschap van 
de Unie en capaciteitsopbouw;

(a) de overgang naar het lidmaatschap van 
de Unie, de bewustmaking van de burgers 
ten aanzien van de Europese Unie en 
capaciteitsopbouw;

Or. en

Amendement 24
Petru Constantin Luhan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) maatregelen ter bestrijding van de 
klimaatverandering en ter voorkoming 
van natuurrampen;

Or. ro

Amendement 25
Petru Constantin Luhan

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 

(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 de bevoegde nationale, regionale en 
plaatselijke autoriteiten, economische en 
sociale partners, het maatschappelijk 
middenveld en andere niet-
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en andere niet-overheidsactoren. overheidsactoren.

Or. ro

Amendement 26
Dimitar Stoyanov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(а) de criteria voor de toewijzing van 
middelen aan de begunstigde landen, 
alsook voor acties die meerdere landen 
bestrijken en territoriale samenwerking;

(а) de criteria voor de toewijzing van 
middelen aan de begunstigde landen, 
alsook voor acties in het kader van de 
grensoverschrijdende en territoriale 
samenwerking tussen meerdere landen;

Or. bg

Amendement 27
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De strategiedocumenten van landen 
die EU-lidmaatschap in het vizier hebben 
(minstens één jaar voor hun toetreding) 
voorzien in een overgangsperiode tussen 
enerzijds het IPA en anderzijds de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds.
Gedurende die periode wordt een 
taskforce voor het beheer van EU-steun 
opgericht om de relevante autoriteit te 
helpen bepalen welke vorm van 
technische bijstand aangewezen is.

Or. en

Motivering

Op deze manier zouden toetredende landen meteen klaar zijn om gebruik te maken van de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds van de EU.
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Amendement 28
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De strategiedocumenten worden 
halverwege de looptijd geëvalueerd en 
indien nodig herzien. Zij kunnen ook te 
allen tijde op initiatief van de Commissie 
worden herzien.

4. De strategiedocumenten worden 
halverwege de looptijd geëvalueerd en 
indien nodig herzien. Zij kunnen ook te 
allen tijde op initiatief van de Commissie 
worden herzien.

Het Europees Parlement kan de 
Commissie om een herziening van de 
strategiedocumenten verzoeken.
Wanneer de Commissie hier niet op 
ingaat, legt zij omstandig uit waarom.

Or. en

Amendement 29
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Text proposed by the Commission Amendment

4 bis. Indien nodig draagt het IPA bij aan 
programma's of maatregelen die zijn 
vastgesteld in het kader van een 
macroregionale strategie en waaraan de 
door het IPA begunstigde landen 
deelnemen.

Or. fr

Amendement 30
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1
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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 minste 
7% en ten hoogste 14% van het financiële 
referentiebedrag wordt toegewezen aan 
grensoverschrijdende 
samenwerkingsprogramma's tussen de 
begunstigde landen en de EU-lidstaten. 

Or. bg


