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BEKNOPTE MOTIVERING

Het instrument voor pretoetredingssteun (IPA), dat deel uitmaakt van het huidige meerjarig 
financieel kader, biedt potentiële kandidaat-lidstaten en kandidaat-lidstaten technische en 
financiële bijstand in hun streven naar lidmaatschap van de EU. De bevordering van 
stabiliteit, veiligheid en welvaart staat hierbij centraal. De rapporteur is van mening dat de 
huidige tekst van de verordening die de Commissie voorstelt (COM(2011) 838) door de bank 
genomen slaagt in zijn opzet, namelijk de financiële en technische bijstand doeltreffender 
maken door de werking van het instrument te verbeteren en de administratieve ongemakken te 
verminderen. Toch suggereert de rapporteur een aantal amendementen op het voorstel voor de 
nieuwe IPA II-verordening. Deze amendementen hebben betrekking op de hieronder 
toegelichte kwesties.
In het licht van het EU-beleid voor regionale ontwikkeling spelen de in het kader van het IPA 
gefinancierde grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's een essentiële rol. Hun taak 
bestaat erin te zorgen voor meer concurrentievermogen, uitmuntendheid, economische 
welvaart, politieke zekerheid en veiligheid in de grensregio's, en hen zo op weg te zetten naar 
Europese integratie. Volgens de rapporteur is het van cruciaal belang om de bestaande 
verschillen in de ontwikkelingsgraad van de grensregio's weg te werken, en de regionale en 
lokale samenwerking tussen gemeenschappen op sociaal, cultureel en wetenschappelijk 
gebied te versterken. Na raadpleging van de Commissie acht zij het daarom verantwoord en 
noodzakelijk om meer IPA-steun uit te trekken voor de bevordering van grensoverschrijdende 
samenwerking, met name in het licht van het aangehaalde cohesiebeleid van de EU. 
Meer in het algemeen zijn bijkomende inspanningen nodig om de democratie en de 
mensenrechten te versterken. Aan het huidige voorstel moet daarom een nieuwe overweging 
worden toegevoegd, die verwijst naar de kern van het begrip democratie. De rapporteur meent 
dat de EU moet herhalen dat zij vastberaden is de democratie te bevorderen en de rechtsstaat, 
de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te doen eerbiedigen. Het is dan ook wenselijk 
soepelere en doeltreffendere financieringsinstrumenten en -mechanismen op te richten, ter 
verbetering van de momenteel in het kader van het buitenlands EU-beleid gebruikte 
instrumenten. 

De rapporteur wijst erop dat de criteria voor de toewijzing van fondsen in het kader van het 
IPA enigszins op punt moeten worden gesteld. Het instrument sluit aan bij de beginselen van 
de Europese territoriale samenwerking, wat betekent dat de omvang van de steun grotendeels 
afhankelijk is van het bevolkingsaantal. Dat kan leiden tot de discriminatie van dunbevolkte 
gebieden, zoals de landen van de westelijke Balkan.

Daarnaast heeft het IPA tot doel kandidaat-landen te helpen bij het uitwerken van 
hervormingen en bij het opbouwen van institutionele capaciteit om ze uit te voeren. Op grond 
van het Commissievoorstel is het echter zo dat landen met een hoog absorptievermogen en 
een grote administratieve capaciteit op meer steun mogen rekenen. Ook dat valt nadelig uit 
voor de landen van de westelijke Balkan, die aan administratieve capaciteit hebben ingeboet 
als gevolg van externe factoren. Zij zouden dus minder financiering ontvangen dan andere 
kandidaat-lidstaten. De rapporteur beveelt daarom aan de financieringscriteria waarnaar in 
artikel 6 en artikel 9 van het voorstel wordt verwezen, verder te verfijnen.
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Voorts is het aangewezen de samenwerking tussen de begunstigde landen en de lidstaten te 
versterken. Artikel 2, onder b) van het Commissievoorstel moet dan ook uitvoeriger ingaan op 
deze samenwerking. De rapporteur wil in dit verband het concept "twinning" in de tekst laten 
opnemen, een methode die de begunstigde landen kan helpen bij de ontwikkeling van een 
modern en efficiënt bestuur, meer bepaald door er structuren, personeelskwalificaties en 
managementvaardigheden te introduceren die gangbaar zijn in de EU. Deze aanvulling 
versterkt ook de lokale en regionale dimensie van het pretoetredingsproces, een positief 
gegeven in het licht van het regionaal ontwikkelingbeleid.

Vanuit datzelfde perspectief moet de EU zich blijven inspannen om de situatie van nationale 
minderheden in de pretoetredingslanden te verbeteren. Deze minderheden krijgen immers nog 
steeds regelmatig af te rekenen met discriminatie en zelfs geweld. Bovendien trekken de
autoriteiten in deze landen onvoldoende middelen uit voor de uitvoering van maatregelen ter 
bescherming van minderheden. Het is dus nodig op een gecoördineerde manier te blijven 
streven naar versterkte mechanismen voor de bescherming van minderheden en voor de 
ondersteuning van deze minderheden bij de uitoefening van hun rechten. Overweging 8 van 
de voorgestelde verordening dient de bescherming van nationale minderheden dan ook 
expliciet als voorwaarde voor steun te bestempelen. 

De rapporteur benadrukt dat het maatschappelijk middenveld en zijn organisaties (veelal 
"niet-gouvernementele organisaties" of ngo's genoemd) zoveel mogelijk moeten worden 
ondersteund. In dit verband zij opgemerkt dat het maatschappelijk middenveld in minstens 
een aantal begunstigde landen wordt gezien als een middel om bestuurscapaciteit op te 
bouwen. In ieder democratiseringsproces zijn echter ook middenveldsorganisaties nodig die 
onafhankelijk van de regering functioneren. Het amendement op artikel 3, lid 1, van het 
Commissievoorstel, heeft precies op deze doelstelling betrekking.

De rapporteur stelt dat de reikwijdte van en de voorwaarden voor financiering uit het IPA, 
alsook de geldende deelname- en subsidiabiliteitsregels verder moeten worden ontwikkeld en 
verduidelijkt.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Het belang van de versterking van 
de democratie en de mensenrechten moet 
worden benadrukt, en in dit verband zijn 
initiatieven nodig om nieuwe, krachtige 
mechanismen en fondsen op te richten ter 



PA\898400NL.doc 5/13 PE487.681v01-00

NL

ondersteuning van egalitaire 
bestuursvormen waarin de burgers samen 
instaan voor het beleid, de wetten en de 
acties van hun land, op grond van het 
beginsel dat alle burgers evenwaardige 
kansen moeten krijgen om hun mening te 
uiten.

Or. en

Motivering

De rapporteur meent dat er behoefte is aan bijkomende mechanismen ter ondersteuning van 
het democratisch proces in (potentiële) kandidaat-lidstaten, omdat het buitenlands beleid van 
de EU op dit gebied leemten vertoont.

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 
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 

(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 kunnen 
bevorderen, nationale minderheden 
kunnen beschermen en niet-discriminatie 
kunnen ondersteunen. Ook hun 
economische en sociale ontwikkeling moet 
worden gestimuleerd, waarbij moet worden 
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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.

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

Motivering

Hoewel de bescherming van nationale minderheden en mensenrechten zeer belangrijk is in de 
EU, lijkt de aandacht hiervoor op Europees beleidsniveau eerder oppervlakkig. Wat het 
uitbreidingsproces betreft, komen de landen die het minst problemen op het gebied van 
nationale minderheden kennen het eerst in aanmerking voor toetreding tot de Unie. Daarom 
moet de EU (potentiële) kandidaat-lidstaten erop attent maken dat de niet-discriminatie van 
nationale minderheden een doelstelling van haar beleid is.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de samenhang te waarborgen 
tussen het toetredingsproces en de 
financiële en technische bijstand die uit 
hoofde van deze verordening wordt 
verleend, en om de doelstellingen van de 
toetredingsagenda te bereiken, moet de 
Commissie een gemeenschappelijk 
strategisch kader voor het gebruik van het 
instrument voor pretoetredingssteun 
opstellen. Dat kader moet onder meer een 
lijst met kernacties bevatten die uit hoofde 
van deze verordening kunnen worden 
gesteund, en de criteria voor de toewijzing 
van middelen. Het gemeenschappelijke 
strategische kader moet het referentiekader 
vormen voor de strategiedocumenten voor 
één of meerdere landen.

(11) Om de samenhang te waarborgen 
tussen het toetredingsproces en de 
financiële en technische bijstand die uit 
hoofde van deze verordening wordt 
verleend, en om de doelstellingen van de 
toetredingsagenda te bereiken, moet de 
Commissie een gemeenschappelijk 
strategisch kader voor het gebruik van het 
instrument voor pretoetredingssteun 
opstellen. Dat kader moet onder meer een 
lijst met kernacties bevatten die uit hoofde 
van deze verordening kunnen worden 
gesteund, en de gedetailleerde criteria voor 
de toewijzing van middelen. Het 
gemeenschappelijke strategische kader 
moet het referentiekader vormen voor de 
strategiedocumenten voor één of meerdere 
landen.
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Or. en

Motivering

Voor de toewijzing van pretoetredingssteun moeten duidelijke en ondubbelzinnige criteria 
worden opgesteld. Aangezien de overeenkomstige formulering in de verordening nogal vaag 
blijft, is het wenselijk dat deze wordt uitgediept.

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) bestrijding van corruptie en 
georganiseerde misdaad;

iii) bestrijding van corruptie en 
georganiseerde misdaad door meer 
aandacht te besteden aan 
rechtshandhaving, grenscontroles, 
grensbeheer en immigratiecontroles;

Or. en

Motivering

In de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad is vooruitgang merkbaar. De 
activiteiten van criminele organisaties hebben echter vaak een grensoverschrijdend karakter: 
drugshandel, smokkel van mensen en goederen, namaak. Om aan deze praktijken een einde te 
maken, moet de EU-steun zo doeltreffend mogelijk worden ingezet. Het is bijgevolg nodig het 
justitieel beleid op punt te stellen, de misdaad aan te pakken, grenscontroles uit te voeren en 
het toezicht op grensoverschrijdend menselijk verkeer te versterken.

Amendement 5

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, 
versterkte samenwerking tussen de 
lidstaten en (potentiële) kandidaat-landen, 
alsook tussen deze landen onderling,
onder meer door:
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Or. en

Motivering

Dit middel tot institutionele capaciteitsopbouw houdt heel wat voordelen in. De belangrijkste 
zijn: de ontwikkeling van een modern en efficiënt bestuur op centraal, lokaal en regionaal 
niveau, de rechtstreekse uitwisseling van ervaring en kennis op het gebied van EU-wetgeving, 
de overdracht van goede bestuurspraktijken van de lidstaten, opleiding en versterking van de 
professionele capaciteit, veranderingen in de organisatiestructuur en -cultuur, verbetering 
van de communicatie en coördinatie, enz.

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v bis) het concept "twinning" toe te 
passen, waarbij twee gemeenschappen op 
een unieke manier samenwerken om tot 
een modern en doeltreffend openbaar 
bestuur te komen, met degelijke 
structuren, gekwalificeerd personeel en 
bruikbare vaardigheden, naar analogie 
met de normen die in de lidstaten gelden;

Or. en

Motivering

Dit middel tot capaciteitsopbouw houdt heel wat voordelen in. De belangrijkste zijn: de 
ontwikkeling van een modern en efficiënt bestuur op centraal, lokaal en regionaal niveau, de 
rechtstreekse uitwisseling van ervaring en kennis op het gebied van EU-wetgeving, de 
overdracht van goede bestuurspraktijken van de lidstaten, opleiding en versterking van de 
professionele capaciteit, veranderingen in de organisatiestructuur en -cultuur, verbetering 
van de communicatie en coördinatie, enz.

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de ontwikkeling van 
middenveldsorganisaties en niet-
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gouvernementele organisaties, alsook 
steun voor hun democratiseringsacties.

Or. en

Motivering

In sommige landen wordt het maatschappelijk middenveld gezien als een middel om 
bestuurscapaciteit op te bouwen. Er is echter ook steun nodig om middenveldsorganisaties 
onafhankelijk van de regering te laten functioneren en hen te betrekken bij de bevordering 
van democratische waarden.

Amendement 8

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. Het partnerschap 
omvat de volgende partners:

i) de bevoegde regionale, lokale, stedelijke 
en andere autoriteiten;
ii) economische en sociale partners;
iii) organen die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, niet-
gouvernementele organisaties en centra 
voor gelijke kansen en 
discriminatiebestrijding; en
iv) niet-overheidsactoren.
De partners maken deel uit van de 
toezichtcomités voor programma’s.
De deelname van deze partners voldoet 
aan de Europese gedragscode.



PE487.681v01-00 10/13 PA\898400NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Het maatschappelijk middenveld speelt een belangrijke rol bij de opbouw en de versterking 
van een democratie. Een kernachtige, ondubbelzinnige en nauwkeurige erkenning van het 
partnerschapsbeginsel is nodig om de vruchten van de samenwerking te kunnen plukken, met 
name de ontwikkeling van een modern en efficiënt bestuur op centraal, lokaal en regionaal 
niveau, de rechtstreekse uitwisseling van ervaring en kennis, de overdracht van goede 
praktijken, opleiding en versterking van de professionele capaciteit, veranderingen in de 
organisatiestructuur en -cultuur, verbetering van de communicatie en coördinatie, en - niet te 
vergeten - de uitvoering van structurele beleidsmaatregelen.

Amendement 9

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 lidstaten, 
en na grondige raadpleging van 
Parlement.

Or. en

Motivering

De rapporteur meent dat de partnerlanden niet allemaal op dezelfde manier mogen worden 
benaderd, aangezien de administratieve capaciteit, het absorptievermogen en de sectorale 
structuren in de regio's van de (potentiële) kandidaat-landen sterk uiteenlopen.



PA\898400NL.doc 11/13 PE487.681v01-00

NL

Amendement 10

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. Bij de indicatieve toewijzing van 
middelen wordt rekening gehouden met de 
behoeften en binnen redelijke grenzen ook 
met 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

Motivering

De rapporteur meent dat de partnerlanden niet allemaal op dezelfde manier mogen worden 
benaderd, aangezien de administratieve capaciteit, het absorptievermogen en de sectorale 
structuren in de regio's van de (potentiële) kandidaat-landen sterk uiteenlopen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In naar behoren gemotiveerde gevallen 
en teneinde de coherentie en de 
doeltreffendheid van de financiering van de 
Unie te waarborgen en de regionale 
samenwerking te bevorderen, kan de 

1. In naar behoren gemotiveerde gevallen, 
overeenkomstig de bepalingen in de uit 
hoofde van artikel 11 vastgestelde 
gedelegeerde handeling, en teneinde de 
coherentie en de doeltreffendheid van de 
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Commissie besluiten dat landen, gebieden 
en regio's die op grond van artikel 1 niet in
aanmerking komen voor financiering, toch 
in aanmerking komen voor jaarlijkse 
actieprogramma's en maatregelen als 
bedoeld in artikel 7, als het uit te voeren 
project of programma een regionaal of 
grensoverschrijdend karakter heeft.

financiering van de Unie te waarborgen en 
de regionale samenwerking te bevorderen, 
kan de Commissie besluiten dat landen, 
gebieden en regio's die op grond van artikel 
1 niet in aanmerking komen voor 
financiering, toch in aanmerking komen 
voor jaarlijkse actieprogramma's en 
maatregelen als bedoeld in artikel 7, als het 
uit te voeren project of programma een 
regionaal of grensoverschrijdend karakter 
heeft.

Or. en

Motivering

De rapporteur stelt dat de zinsnede "naar behoren gemotiveerde gevallen" onvoldoende 
concreet is en verzoekt om een aanpassing. De huidige tekst van de Commissie biedt de 
uitvoerende instanties immers de kans om zonder specifieke voorwaarden een beroep te doen 
op verschillende vormen van externe EU-steun (ENPI, IPA, EFD, ontwikkelingsfondsen voor 
de derde wereld).

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De grensoverschrijdende 
samenwerking wordt uitgevoerd in 
overeenstemming met de leden 1, 2 en 3, 
en met behulp van de geschikte 
instrumenten. Deze instrumenten 
omvatten in het bijzonder de Europese 
groepering voor territoriale 
samenwerking, overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
20061. 
_________________
1 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 19.

Or. en



PA\898400NL.doc 13/13 PE487.681v01-00

NL

Motivering

De Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) is tot dusver een onmisbaar 
instrument gebleken voor de (grensoverschrijdende, transregionale en transnationale) 
territoriale samenwerking binnen de Europese Unie. In het licht van de op handen zijnde 
uitbreiding van het toepassingsgebied van Verordening nr. 1082/2006, die nu ook betrekking 
zal hebben op de partijen die niet zijn gevestigd in de lidstaat waar de statutaire zetel ligt, is 
het dan ook niet meer dan logisch dat de EGTS wordt ingebed in het Europees 
uitbreidingsbeleid voor wat betreft het aspect "externe cohesie".

Amendement 13

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 
7% van het financiële referentiebedrag 
wordt toegewezen aan 
grensoverschrijdende 
samenwerkingsprogramma's tussen de 
begunstigde landen en de EU-lidstaten.

Or. en

Motivering

Grensoverschrijdende samenwerking is een sleuteldoelstelling van het EU-beleid. Het doel 
van deze samenwerking bestaat erin de economische en sociale ontwikkeling van regio's aan 
weerszijden van de gemeenschappelijke grenzen te bevorderen, uitdagingen op onder meer 
het gebied van milieu, volksgezondheid en preventie en bestrijding van georganiseerde 
misdaad het hoofd te bieden, een efficiënt en veilig grensbeheer te bewerkstelligen en 
grensoverschrijdende contacten tussen personen in de regio's te stimuleren. Voor dit 
onderdeel moet ontegensprekelijk veel meer geld worden uitgetrokken.


