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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) is in 2004 ontwikkeld en heeft betrekking op zestien 
partners in de landen ten oosten en ten zuiden van de EU, namelijk Algerije, Armenië, 
Azerbeidzjan, Belarus, Egypte, Georgië, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Moldavië, 
Oekraïne, het bezette Palestijnse gebied, Syrië en Tunesië. In het kader van het ENB biedt de 
EU haar buren een geprivilegieerde relatie die is gebaseerd op de inzet voor 
gemeenschappelijke waarden en beginselen zoals democratie en mensenrechten, de 
rechtsstaat, goed bestuur, de markteconomie en duurzame ontwikkeling, waaronder 
klimaatmaatregelen. Het beleid omvat ook politieke associatie en diepere economische 
integratie, meer mobiliteit en intensievere contacten tussen mensen. In het nieuwe 
meerjaarlijks financieel kader 2014-2020 wordt het ENB gefinancierd met een apart 
instrument, het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI), dat betrekking 
heeft op de zestien genoemde partnerlanden, plus Rusland. Het Commissievoorstel bevat veel 
van de wijzingen die noodzakelijk zijn gebleken bij de uitvoering van het ENB tot nu toe. Uw 
rapporteur is het in beginsel eens met deze benadering.

Er moeten echter nog bepaalde specifieke aanpassingen worden verricht in de verordening, 
vooral vanuit de invalshoek van het regionale-ontwikkelingsbeleid. Dat geldt in de eerste 
plaats voor de beoogde programma's voor grensoverschrijdende samenwerking en met name 
voor het voorgestelde toepassingsgebied voor de financiering. Daar moeten zo ingrijpende 
veranderingen in worden aangebracht dat het wellicht verstandiger zou zijn over een aparte
verordening inzake grensoverschrijdende samenwerking te denken. Daarom stelt uw 
rapporteur voor het aandeel van de ENPI-financiering in deze programma's op te trekken tot 
7%, op grond van de aanpak die het Europees Parlement steeds heeft gevolgd bij alles wat de 
doelstelling van territoriale samenwerking betreft. In dit verband wordt voorgesteld speciaal 
te verwijzen naar de Europese groepering voor territoriale samenwerking, vanwege de rol die 
dit instrument geacht wordt te spelen na de hervorming die momenteel besproken wordt met 
het oog op de toekomstige uitvoering van het cohesiebeleid zowel binnen als buiten de EU-
grenzen.

Het Europees Nabuurschapsbeleid moet net als het cohesiebeleid stevig gebaseerd zijn op de 
beginselen van partnerschap en meerlagig bestuur, zodat zoveel mogelijk partners betrokken 
worden, waarbij met name gedacht moet worden aan de lokale en regionale overheden in de 
buurlanden. Ook de niet-gouvernementele organisaties (maatschappelijke organisaties) 
moeten erbij worden betrokken. Alle aldus omschreven partners moeten een rol spelen bij de 
planning, tenuitvoerlegging en monitoring van de gemeenschappelijke operationele 
programma's van het ENPI. Met het oog daarop moet ook voor deze programma's worden 
voorzien in een verplichte herziening halverwege de toepassingperiode van het meerjarig 
financieel kader van de Unie, zoals dat ook bij ander EU-beleid gebruikelijk is. Daarvoor stelt 
uw rapporteur een complete oplossing voor.

Meer in het algemeen zij opgemerkt dat bovengenoemde maatregelen deel uitmaken van het 
streven naar democratie en mensenrechten waarop de beleidsmaatregelen van de Europese 
Unie gericht moeten zijn. Daarom wordt er een aanvullende overweging voorgesteld om op 
nieuwe oplossingen op dit gebied te wijzen. Aangezien het Europees Nabuurschapsbeleid tot 
doel heeft de opbouw van democratische en civiele instellingen in het gebied rond de 
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Europese Unie te ondersteunen, moeten de ENPI-middelen worden toegewezen op een 
gevarieerde en evenwichtige wijze die de verscheidenheid van de onder het beleid vallende 
staten en regio's weerspiegelt. Dergelijke criteria kunnen slechts ten dele vooraf worden 
vastgesteld, en daarom stelt uw rapporteur voor dat tenminste enkele van de daarmee 
samenhangende vraagstukken gedefinieerd kunnen worden in de gedelegeerde handeling tot 
uitvoering van de desbetreffende verordening, mits daarom in die verordening zelf 
uitdrukkelijk wordt gevraagd. Als het echter mogelijk zou blijken deze criteria nauwkeurig 
genoeg in de verordening te definiëren, zou dat natuurlijk een welkome ontwikkeling zijn.

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 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Er moet worden overwogen om een 
aparte verordening vast te stellen inzake 
grensoverschrijdende samenwerking 
langs externe grenzen, net als bij de 
Interreg-programma's, als eerste stap 
naar een alomvattende, systematische 
oplossing om de tenuitvoerlegging van 
grensoverschrijdende programma's en 
projecten te verbeteren.

Or. en

Motivering

Sinds 2006 moeten de operationele programma's langs de buitengrenzen van de EU worden 
afgestemd op de Interreg-programma's. Vanwege de verschillen qua structuur, 
bevoegdheden, rechtsregels en subsidiabiliteitscriteria over de grenzen wordt er met ingang 
van dit jaar een aparte Interreg-verordening toegepast. Dat is de enige manier gebleken om 
de moeilijkheden bij het opzetten en uitvoeren van gezamenlijke programma's en projecten te 
overwinnen. Eenzelfde aanpak moet aan onze buitengrenzen worden gevolgd, zodat er 
werkelijk gezamenlijke programma's en projecten van de grond kunnen komen en er aan 
weerszijden van de grenzen resultaten kunnen worden behaald.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het belang van versterking van de 
democratie en de mensenrechten moet 
worden benadrukt en er moeten 
initiatieven worden genomen om daarvoor 
deugdelijke nieuwe mechanismen in het 
leven te roepen, zoals het Europees Fonds 
voor Democratie.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Het streven naar economische, 
sociale en territoriale samenhang is een 
belangrijk kenmerk van de Unie en moet 
voor zover mogelijk ook op haar 
buurlanden worden geprojecteerd, als 
onderdeel van een proces van meerlagig 
bestuur dat wederzijds voordelen oplevert 
en waarbij met name regionale en 
plaatselijke overheden betrokken zijn. De 
territoriale dimensie van deze 
samenwerking bestaat weliswaar ook uit 
transnationale en transregionale 
elementen, maar komt in de nabuurschap 
van de Unie het best tot uiting via 
grensoverschrijdende samenwerking.

Or. en
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Amendement 4

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, verfijning van de samenwerking 
tussen lidstaten en partnerlanden en 
tussen partnerlanden onderling, 
plattelandsontwikkeling, 
klimaatmaatregelen en rampenparaatheid;

Or. en

Motivering

Dit instrument voor de institutionele opbouw biedt diverse voordelen. De belangrijkste zijn: 
ontwikkeling van modern en doeltreffend bestuur op centraal, plaatselijk en regionaal niveau, 
rechtstreekse uitwisseling van ervaringen en kennis met betrekking tot de EU-wetgeving, 
toepassing van goede praktijken van de EU-administratie, opleiding en verbetering van 
beroepsvaardigheden, veranderingen in organisatorische praktijken en gebruiken, betere 
coördinatie en communicatie, enz.

Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de ontwikkeling van 
maatschappelijke en niet-
gouvernementele organisaties en 
ondersteuning van hun activiteiten ten 
behoeve van democratische 
maatschappijopbouw.

Or. en
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Motivering

In sommige landen wordt het maatschappelijk middenveld beschouwd als een instrument voor 
het opbouwen van bestuurlijke capaciteit. Benadrukt moet worden dat er ook behoefte is aan 
betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij het opbouwen van democratie en aan 
steun voor hun activiteiten die niet afhankelijk is van de regering.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EU-steun uit hoofde van deze 
verordening wordt in beginsel in overleg met 
de begunstigde landen vastgesteld. In het
kader van het partnerschap worden de
passende nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, evenals andere 
belanghebbenden, het maatschappelijk 
middenveld, de sociale partners en andere 
niet-overheidsactoren betrokken bij het 
opstellen, uitvoeren en controleren van de 
EU-steun.

2. De EU-steun uit hoofde van deze 
verordening wordt in beginsel in overleg met 
de begunstigde landen vastgesteld. Bij het 
partnerschap worden de volgende partners 
betrokken:

i) de bevoegde regionale, plaatselijke, 
stedelijke en andere overheden;
ii) de economische en sociale partners;
iii) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen en 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
de bevordering van gelijkheid en non-
discriminatie; en
iv) niet-overheidsactoren.

De partners nemen deel aan de 
toezichtcomités voor programma’s.
Op de rol van deze partners is de 
Europese gedragscode van toepassing.

Or. en

Motivering

De betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld is een belangrijke factor in de opbouw 
en versterking van de democratie. De ontwikkeling van een moderne en efficiënte 
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administratie op centraal, plaatselijk en regionaal niveau, rechtstreekse uitwisseling van 
ervaringen en kennis, toepassing van beproefde praktijken, training en verbetering van 
beroepsbekwaamheden, veranderingen in organisatorische praktijken en gebruiken, betere 
communicatie en coördinatie en niet in de laatste plaats de uitvoering van structuurbeleid 
vereisen alle een overtuigde, duidelijke en gedetailleerde erkenning van het 
partnerschapsbeginsel.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De indicatieve toewijzing van middelen 
aan gemeenschappelijke operationele 
programma's wordt voornamelijk 
gebaseerd op de omvang van de bevolking 
in de betrokken gebieden. Bij de 
indicatieve toewijzingen kan rekening 
worden gehouden met de noodzaak om een 
evenwicht te vinden tussen de bijdragen uit 
hoofde van het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en de bijdragen uit 
hoofde van dit instrument en met andere 
factoren die de intensiteit van de 
samenwerking beïnvloeden, zoals de 
specifieke kenmerken van grensregio's en 
hun vermogen om EU-steun te beheren en 
te verwerken.

4. Bij de indicatieve toewijzing van 
middelen aan de gemeenschappelijke 
operationele programma's kan rekening 
worden gehouden met de noodzaak om een 
evenwicht te vinden tussen de bijdragen uit 
hoofde van het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en de bijdragen uit 
hoofde van dit instrument en met andere 
factoren die de intensiteit van de 
samenwerking beïnvloeden, zoals de 
specifieke kenmerken van grensregio's en 
hun vermogen om EU-steun te beheren en 
te verwerken.

Or. en

Motivering

De van nature grote verscheidenheid van buurlanden en -regio's van de Europese Unie vergt 
een aanpak waarbij algemeen op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden de onderlinge 
verschillen.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Gemeenschappelijke operationele 
programma's worden onderworpen aan 
een herziening halverwege de looptijd van 
het meerjarig financieel kader om 
rekening te houden met factoren die zich 
tijdens het uitvoeringsproces aandienen, 
zoals:
- veranderingen in de 
samenwerkingsprioriteiten of de 
sociaaleconomische ontwikkelingen,
- resultaten van de uitvoering van de 
betrokken maatregelen en 
aangelegenheden die naar voren komen 
bij het toezicht- en evaluatieproces,
- de noodzaak om de bedragen van de 
beschikbare middelen aan te passen en 
middelen te herverdelen.

Or. en

Motivering

De mogelijkheden voor herziening van gemeenschappelijke operationele programma's waarin 
het Commissievoorstel voorziet lijken ontoereikend, omdat zij in ruime mate afhangen van de 
wil van de deelnemende actoren op hoog niveau en voorbij gaan aan het feit dat plaatselijke 
en regionale autoriteiten en andere niet-overheidsactoren in een betere positie zouden kunnen 
verkeren om te weten welke uitdagingen zich gedurende de tenuitvoerlegging aandienen. 
Daarom moet er een mogelijkheid worden ingebouwd voor een grondige analyse van de 
lopende programma's, zoals dat op andere beleidsterreinen van de EU al gebeurt.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Grensoverschrijdende samenwerking 
wordt ten uitvoer gelegd overeenkomstig 
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de leden 1 en 2, met behulp van passende 
instrumenten. Eén van deze instrumenten 
is 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

Motivering

De Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) is nu al onmisbaar gebleken 
voor de territoriale samenwerking (grensoverschrijdend, transregionaal en transnationaal) 
binnen de Europese Unie. Daarom is het niet meer dan passend dat de EGTS, als het 
toepassingsgebied ervan door middel van de wijziging van Verordening nr. 1082/2006 
waaraan momenteel wordt gewerkt, wordt uitgebreid tot partijen die niet in een lidstaat zijn 
gevestigd, wordt toegepast op het Europees Nabuurschapsbeleid in zijn externe-
cohesiedimensie.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de artikelen 12 en 13
bevoegdheidsdelegatie wordt toegekend 
voor de geldigheidsduur van deze 
verordening.

1. De in de artikelen 12, 13 en 16 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie wordt toegekend 
voor de geldigheidsduur van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt rekening met de voorgestelde nieuwe verwijzingen naar de 
gedelegeerde handeling.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde de coherentie en de 
doeltreffendheid van de financiering van de 
Unie te waarborgen of om regionale of 
regio-overschrijdende samenwerking te 
bevorderen, kan de Commissie in naar 
behoren gemotiveerde gevallen besluiten 
om de acties uit hoofde van deze 
verordening uit te breiden tot landen, 
gebieden en regio's die anders niet in 
aanmerking komen voor financiering.
Onverminderd artikel 8, lid 1, van de 
gemeenschappelijke 
uitvoeringsvoorschriften kunnen 
natuurlijke personen en rechtspersonen uit 
deze landen, gebieden en regio's 
deelnemen aan de procedures voor de 
uitvoering van deze acties.

1. Teneinde de coherentie en de 
doeltreffendheid van de financiering van de 
Unie te waarborgen of om regionale of 
regio-overschrijdende samenwerking te 
bevorderen, kan de Commissie in naar 
behoren gemotiveerde gevallen als 
omschreven in de overeenkomstig artikel 
14 vastgestelde gedelegeerde handeling 
besluiten om de acties uit hoofde van deze 
verordening uit te breiden tot landen, 
gebieden en regio's die anders niet in 
aanmerking komen voor financiering.
Onverminderd artikel 8, lid 1, van de 
gemeenschappelijke 
uitvoeringsvoorschriften kunnen 
natuurlijke personen en rechtspersonen uit 
deze landen, gebieden en regio's 
deelnemen aan de procedures voor de 
uitvoering van deze acties.

Or. en

Motivering

De rapporteur is van mening dat de definitie "in naar behoren gemotiveerde gevallen" het in 
haar huidige formulering mogelijk maakt meerdere soorten EU-fondsen voor extern gebruik 
(ENPI,  het pretoetredingsinstrument (IPA), het Europees Fonds voor de democratie (EED), 
ontwikkelingsfondsen voor de derde wereld) bijna geheel volgens de inzichten van de 
uitvoerende autoriteiten te gebruiken. De definitie moet en dus geherformuleerd en 
verduidelijkt worden.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het financiële referentiebedrag voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 

1. Het financiële referentiebedrag voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
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bedraagt 18 182 300 000 EUR (lopende 
prijzen) voor de periode 2014-2020. 
Maximaal 5% van de financiële middelen 
wordt toegewezen aan de in artikel 6, lid 1, 
onder c), bedoelde programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking.

bedraagt 18 182 300 000 EUR (lopende 
prijzen) voor de periode 2014-2020. 
Maximaal 7% van de financiële middelen 
wordt toegewezen aan de in artikel 6, lid 1, 
onder c), bedoelde programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking.

Or. en

Motivering

Grensoverschrijdende samenwerking is een hoofdprioriteit van het EU-beleid en is bedoeld 
om bij te dragen aan de economische en sociale ontwikkeling in regio's aan beide zijden van 
gemeenschappelijke grenzen, om uitdagingen op gebieden als milieu, volksgezondheid en 
preventie en bestrijding van georganiseerde misdaad het hoofd te bieden, om te zorgen voor 
doeltreffende en veilige grenzen en om plaatselijke grensoverschrijdende acties voor de 
bevolking te bevorderen. Daarom is het van fundamenteel belang dat er meer geld wordt 
uitgetrokken voor dit instrument.


