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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerptekst 

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 

vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 

voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 

een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 

(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 

correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 

diensten. 

 

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 

ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 

derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 

kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 

bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 

Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 

schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].  
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van een Europees nabuurschapsinstrument 

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2011)0839), 

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 209, lid 1 en artikel 212, lid 2, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C7-0492/2011), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 november 20121, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 9 oktober 20122, 

– gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 4 december 2013 

om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, 

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en de adviezen van de Commissie 

ontwikkelingssamenwerking, de Commissie internationale handel, de Begrotingscommissie, de 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie industrie, onderzoek en energie, 

de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie 

rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0449/2013), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de bij deze resolutie gevoegde verklaring van het Parlement;  

3. neemt kennis van de bij deze resolutie gevoegde verklaring van de Commissie; 

4. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan 

de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 

                                                 
1 PB C 11 van 15.1.2013, blz. 77. 
2 PB C 391 van 18.12.2012, blz. 110. 
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Amendement 1 

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT* 

op het voorstel van de Commissie 

--------------------------------------------------------- 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 

tot vaststelling van een Europees nabuurschapsinstrument 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 209, lid 1, 

en artikel 212, lid 2,  

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,  

Na toezending van het ontwerp van de wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,  

Gezien het advies van het Comité van de Regio's2,  

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure3, 

                                                 
*  Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met 

het symbool ▐ aangegeven. 
1  PB C […] van [...], blz. […]. 
2  PB C […] van [...], blz. […]. 
3  Standpunt van het Europees Parlement van … (nog niet bekendgemaakt in het 

Publicatieblad) en besluit van de Raad van … . 
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Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Deze verordening moet het Europees Nabuurschapsinstrument (ENI) instellen als een 

van de instrumenten voor de rechtstreekse ondersteuning van het buitenlands beleid van 

de Europese Unie. Zij komt in de plaats van Verordening (EG) nr. 1638/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad1 ▌, die op 31 december 2013 afloopt. 

(2) Artikel 8 van het Verdrag betreffende de Europese Unie voorziet in de ontwikkeling van 

bijzondere betrekkingen met de naburige landen, die erop gericht zijn een ruimte van 

welvaart en goed nabuurschap tot stand te brengen die stoelt op de waarden van de Unie 

en wordt gekenmerkt door nauwe en vreedzame betrekkingen op basis van samenwerking. 

 ▌ 

(4) Sinds de start van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) zijn de betrekkingen met de 

partnerlanden ▌versterkt, hetgeen concrete voordelen heeft opgeleverd voor zowel de Unie 

als haar partners, met inbegrip van de start van regionale initiatieven en steun aan de 

democratisering in de regio. Een aantal ingrijpende ontwikkelingen in het Europese 

nabuurschapsgebied heeft geleid tot een herziene visie op het ENB, die in 2011 is 

geformuleerd na een uitgebreide strategische evaluatie. Deze visie pleit onder meer 

voor meer steun aan partnerlanden die een democratische samenleving willen opbouwen 

en hervormingen doorvoeren, overeenkomstig de beginselen "meer voor meer" en 

"wederzijdse verantwoordingsplicht", voor partnerschap met samenlevingen en voor 

een gedifferentieerder en meer op maat gesneden benadering van de afzonderlijke 

partnerlanden. Deze verordening legt een duidelijk verband tussen het kader van 

het Europees nabuurschapsbeleid en de steun die wordt verstrekt in het kader van 

het instrument van deze verordening. 

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 1638/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 

24 oktober 2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees 

nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (PB L 310 van 9.11.2006). 
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(5) In het kader van het Europees nabuurschapsbeleid biedt de Unie de landen die onder het 

Europees nabuurschapsbeleid vallen, een geprivilegieerde relatie die is gebaseerd op de 

inzet voor de gemeenschappelijke waarden en beginselen met betrekking tot democratie en 

mensenrechten, de rechtsstaat, goed bestuur, de markteconomie en duurzame en inclusieve 

ontwikkeling. Voorts voorziet het ENB in voorkomend geval in een kader voor meer 

mobiliteit en meer contacten tussen mensen, met name via visumfaciliterings-

overeenkomsten en overnameovereenkomsten, en per geval via visumliberalisering. 

(6) Het Europees nabuurschapsinstrument ondersteunt de uitvoering van politieke 

initiatieven die hebben bijgedragen aan de vorming van het Europees ▌nabuurschaps-

beleid: het Oostelijk Partnerschap tussen de Unie en haar buurlanden in het oosten, het 

Partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart, en de Unie voor het Middellandse 

Zeegebied met de landen van het Zuidelijk Nabuurschap. Al deze initiatieven zijn van 

strategisch belang en bieden ieder op zich zinvolle politieke kaders voor de verdieping 

van de betrekkingen met en tussen de partnerlanden, op basis van wederzijdse 

verantwoordingsplicht, gedeelde betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 

(6a) Bij het nastreven van de doelstellingen van deze verordening moeten op passende wijze 

partners bij het externe optreden worden betrokken, waaronder maatschappelijke 

organisaties en lokale overheden, die gezien de belangrijke rol die zij vervullen, kunnen 

bijdragen aan de voorbereiding, uitvoering en monitoring van de Uniesteun. Daarnaast 

dient het ENI steun te bieden voor de versterking van de capaciteit van maatschappelijke 

organisaties om een effectieve binnenlandse verantwoordingsplicht en een effectief 

lokaal ownership te garanderen, en een volwaardige rol te spelen in de 

democratiseringsprocessen. 

(6b) Het ENI verleent tevens ondersteuning voor de uitvoering van regionale samenwerking 

in het gehele nabuurschapsgebied, onder andere in het beleidskader van de noordelijke 

dimensie of de Synergie voor het Zwarte Zeegebied, alsmede, in de eerste plaats bij 

grensoverschrijdende samenwerking, voor de externe aspecten van relevante 

macroregionale strategieën. 

(6c) In deze verordening wordt de specifieke status van de Russische Federatie als buurland 

van de EU en strategische partner in de regio onderkend. 
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(8) Uit hoofde van zowel het ENI als het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling moet 

steun worden verleend voor programma's voor grensoverschrijdende samenwerking aan de 

buitengrenzen van de Unie ▌ tussen de lidstaten, enerzijds, en de partnerlanden en/of de 

Russische Federatie, anderzijds ("andere aan de grensoverschrijdende samenwerking 

deelnemende landen"), ter bevordering van geïntegreerde en duurzame regionale 

ontwikkeling en samenwerking tussen gebieden die aan weerszijden van een grens liggen 

en harmonieuze territoriale integratie overal in de Unie en met naburige landen. Met het 

oog op een efficiënte uitvoering van de grensoverschrijdende samenwerking is het 

belangrijk dat de procedures waar nodig worden geharmoniseerd met de Europese 

territoriale samenwerking. 

(9) Verder is het in het gemeenschappelijke belang van de Unie en haar partners, en de andere 

deelnemende landen, om de samenwerking te stimuleren en te faciliteren, met name door 

de ter beschikking gestelde middelen zo goed en zo doeltreffend mogelijk te coördineren 

en bijdragen uit interne en externe instrumenten van de begroting van de Unie te bundelen, 

met name ten behoeve van projecten voor grensoverschrijdende samenwerking en voor 

regionale samenwerking, infrastructuurprojecten die van belang zijn voor de Unie ▌en 

waarbij naburige landen betrokken zijn, en andere samenwerkingsterreinen. 

(10) Territoriale eenheden aan weerszijden van de grenzen ▌, die behoren tot landen van 

de Europese Economische Ruimte (EER) en de ▌betrokken territoriale eenheden in de 

begunstigde landen die vermeld zijn in bijlage I bij het instrument voor pretoetredings-

steun, kunnen ook aan grensoverschrijdende samenwerking deelnemen. EER-landen 

moeten hun deelname aan programma's voor grensoverschrijdende samenwerking blijven 

bekostigen uit eigen middelen.  



 

PE487.898v02-00 10/181 RR\1012703NL.doc 

NL 

(11) Van de lidstaten ▌, de partnerlanden en de andere deelnemende landen die deelnemen 

aan grensoverschrijdende ▌samenwerking en aan regionale samenwerking, wordt 

▌medefinanciering verwacht. Hierdoor wordt de eigen verantwoordelijkheid versterkt, 

zijn meer middelen beschikbaar voor de programma's en wordt de deelname van lokale 

belanghebbenden vergemakkelijkt. 

 ▌ 

(11a) Met het oog op het in overeenstemming brengen van de in deze verordening gebruikte 

terminologie met die van de Europese territoriale samenwerking moeten de uitvoerings-

documenten voor programma's voor grensoverschrijdende samenwerking 

"gemeenschappelijke operationele programma's" worden genoemd. ▌ 

(13) De steun die in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid aan naburige 

ontwikkelingslanden wordt verstrekt, moet stroken met de doelstellingen en beginselen 

van het externe beleid van de Unie, en in het bijzonder met het ontwikkelingsbeleid ▌en 

het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie. Er moet tevens 

worden gezorgd voor coherentie met de externe dimensie van de interne beleidslijnen 

en instrumenten van de Unie. 

(13a) De Unie moet er, voor een zo groot mogelijke impact van haar externe optreden, 

op toezien dat de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. 

Dit moet worden bereikt door middel van samenhang en complementariteit tussen 

de instrumenten voor extern optreden, en door middel van het tot stand brengen van 

synergieën tussen het ENI, andere instrumenten voor extern optreden en andere 

beleidsonderdelen van de Unie. Dit moet leiden tot wederzijdse versterking van 

de programma's die uit die instrumenten voortkomen. 

(14) De gemeenschappelijke strategie Afrika-EU is relevant voor de betrekkingen met 

de Noord-Afrikaanse landen die aan de Middellandse Zee liggen. 
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(15) De Unie en haar lidstaten moeten zorgen voor betere coherentie, effectiviteit en 

complementariteit tussen hun respectieve beleidslijnen inzake samenwerking met naburige 

landen. Om ervoor te zorgen dat de samenwerking van de Unie enerzijds en van de 

lidstaten anderzijds elkaar aanvullen en versterken, is het wenselijk om waar mogelijk en 

relevant gezamenlijke programmering toe te passen, en moet daarnaast worden gezorgd 

voor goede samenwerking en coördinatie met andere niet-EU-donoren. 

(16) De steun van de Unie uit hoofde van deze verordening moet in beginsel worden aangepast 

aan de nationale ▌en lokale strategieën en maatregelen van de partnerlanden en, in 

voorkomend geval, ook aan die van de Russische Federatie.  

(17) Voor landen van het Europees nabuurschap waar aanpassing aan de regels en normen van 

de Unie een belangrijke beleidsdoelstelling vormt, is de Unie de meest aangewezen partner 

voor steun. Bepaalde steun kan alleen op het niveau van de Unie worden verstrekt. De 

ervaringen van de lidstaten met het transitieproces kunnen ook bijdragen tot succesvolle 

hervormingen in de landen van het Europees nabuurschap en tot de bevordering van 

universele waarden in het nabuurschap. 

(18) Daar de doelstellingen van deze richtlijn ▌niet voldoende door de lidstaten kunnen worden 

verwezenlijkt, maar vanwege de omvang van het optreden beter door de Unie kunnen 

worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie vastgestelde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. 

In overeenstemming met het in datzelfde artikel vastgestelde evenredigheidsbeginsel gaat 

deze verordening niet verder dan wat nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken. 



 

PE487.898v02-00 12/181 RR\1012703NL.doc 

NL 

(19)  De Commissie moet er▌voor zorgen dat de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk 

worden ingezet door gebruik te maken van financieringsinstrumenten met een hefboom-

effect. Dat effect zou ook kunnen worden vergroot door de via financieringsinstrumenten 

geïnvesteerde of gegenereerde middelen opnieuw te gebruiken. 

(20) De bestrijding van de klimaatverandering is een van de grote uitdagingen waar de Unie 

voor staat en waarvoor dringend internationaal optreden is vereist. In juni 2011 sprak de 

Commissie in haar mededeling over het nieuwe meerjarig financieel kader de intentie uit 

om het deel van de Uniebegroting dat betrekking heeft op het klimaat te verhogen tot ten 

minste 20%; deze verordening moet daaraan bijdragen. 

(20a) Een stabiel kader voor samenwerking met naburige landen op het gebied van energie en 

hulpbronnen, dat aansluit bij de internemarktregels van de Unie, draagt bij tot meer 

zekerheid van de Unie op dat terrein. 

(21) De gelijkheid van vrouwen en mannen, de rechten van personen die tot minderheden 

behoren en de bestrijding van discriminatie ▌en ongelijkheden zijn horizontale 

doelstellingen voor alle maatregelen in het kader van deze verordening.  

(22) De Unie streeft in de betrekkingen met al haar partners in de wereld naar de bevordering 

van fatsoenlijk werk, sociale rechtvaardigheid en de ratificatie en effectieve implementatie 

van internationaal erkende arbeidsnormen, hetgeen onder meer inhoudt dat kinderarbeid 

moet worden uitgebannen, en van multilaterale milieuverdragen ▌. 

(22a) Deze rechtshandeling legt voor de gehele looptijd van het ENI de financiële middelen 

vast, die voor het Europees Parlement en de Raad het voornaamste referentiebedrag 

vormen in de zin van punt 17 van het Interinstitutioneel Akkoord van … 2013 tussen 

het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende begrotingsdiscipline, 

samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer in de loop van de 

jaarlijkse begrotingsprocedure. 

(23) De financiële belangen van de ▌Unie moeten gedurende de gehele uitgavencyclus worden 

beschermd door middel van evenredige maatregelen, waaronder de preventie en opsporing 

van en onderzoek naar onregelmatigheden, de terugvordering van verloren gegane, ten 

onrechte betaalde of slecht bestede middelen en, in voorkomend geval, sancties. Deze 
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maatregelen dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke overeenkomsten 

met internationale organisaties en derde landen. 

 ▌ 

(25) Teneinde ▌de steun van de Unie aan te passen, dient de bevoegdheid om handelingen in 

de zin van artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vast te 

stellen aan de Commissie te worden gedelegeerd wat betreft het wijzigen ▌van de inhoud 

van bijlage II ▌bij deze verordening. Het is bijzonder belangrijk dat de Commissie tijdens 

haar voorbereidende werkzaamheden passende raadplegingen houdt, inclusief op het 

niveau van deskundigen. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de 

gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op 

gepaste wijze gelijktijdig aan het Europees Parlement en de Raad worden toegezonden. 

(26) Bij ▌Verordening (EU) nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad van …. (hierna 

"de gemeenschappelijke uitvoeringsverordening") zijn gemeenschappelijke regels en 

procedures vastgesteld voor de uitvoering van de instrumenten voor het externe optreden 

van de Unie. 

(27) Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van deze verordening, 

moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. 

(28) De uitvoeringsbevoegdheden met betrekking tot artikel 7, leden ▌1 tot en met 3, artikel 9, 

lid 1, en artikel 12, lid 1, moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) 

nr. 182/20111.  

                                                 
1 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 

16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoerings-

bevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13). 
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(28a) In beginsel moet voor de vaststelling van uitvoeringshandelingen de onderzoeks-

procedure worden gevolgd, gezien de aard van die uitvoeringshandelingen, met name het 

beleidssturende karakter en de financiële gevolgen, met uitzondering van maatregelen van 

beperkte financiële omvang. 

(29) In Besluit 2010/427/EU van de Raad1 is vastgesteld hoe de Europese Dienst voor extern 

optreden (EDEO) is georganiseerd en functioneert. 

(29a) De looptijd van het programma dient in overeenstemming te worden gebracht met de 

verordening van de Raad tot vaststelling van het meerjarig financieel kader voor de 

periode 2014-2020. Derhalve dient de onderhavige verordening op 1 januari 2014 van 

toepassing te worden, 

                                                 
1 Besluit 2010/427/EU van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en 

werking van de Europese Dienst voor extern optreden (PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30). 



 

RR\1012703NL.doc 15/181 PE487.898v02-00 

 NL 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

TITEL I 

DOELSTELLINGEN EN BEGINSELEN 

Artikel 1 

Algemeen doel en werkingssfeer 

1.  ▌Bij deze verordening wordt een Europees nabuurschapsinstrument (ENI) vastgesteld 

dat verder gestalte moet geven aan een ruimte van gedeelde welvaart en goed nabuurschap 

tussen de ▌Unie en de in de bijlage vermelde landen en gebieden ("de partnerlanden"), 

door de ontwikkeling van bijzondere betrekkingen die berusten op samenwerking, vrede 

en veiligheid, wederzijdse verantwoordingplicht en gemeenschappelijke inzet voor 

universele waarden als democratie, rechtsstatelijkheid en eerbiediging van de 

mensenrechten overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie. 

2. De steun van de Unie uit hoofde van deze verordening strekt tot voordeel van 

de partnerlanden en de gebieden die betrokken zijn bij de grensoverschrijdende 

samenwerking. De steun kan ook in het wederzijdse voordeel van de Unie en de 

partnerlanden worden aangewend. 

3. De financiering van de Unie kan ook worden gebruikt om de Russische Federatie in staat 

te stellen deel te nemen aan grensoverschrijdende samenwerking, regionale samenwerking 

met betrokkenheid van de Unie en relevante meerlandenprogramma's, ▌met inbegrip van 

samenwerking op onderwijsgebied, met name studentenuitwisselingen. 
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3a. Door middel van dialoog en samenwerking met derde landen en met inachtneming van 

de beginselen van het internationaal recht bevordert, ontwikkelt en consolideert de Unie 

de waarden waarop zij is gevestigd, namelijk vrijheid, democratie, de universaliteit, 

ondeelbaarheid en eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, 

en de beginselen gelijkheid en rechtsstatelijkheid. De financiering uit hoofde van deze 

verordening is derhalve in overeenstemming met deze waarden en beginselen, en met de 

verbintenissen van de Unie uit hoofde van het internationaal recht, waarbij rekening 

wordt gehouden met de relevante beleidslijnen en standpunten van de Unie. 

Artikel 2 

Specifieke doelstellingen van de steun van de Unie 

1. De steun uit hoofde van deze verordening is gericht op het bevorderen van meer politieke 

samenwerking, diepgewortelde en duurzame democratie, geleidelijke economische 

integratie en een versterkt partnerschap met samenlevingen tussen de Unie en de 

partnerlanden, en met name op de uitvoering van partnerschaps- en samenwerkings-

overeenkomsten, associatieovereenkomsten of andere bestaande en toekomstige 

overeenkomsten en gezamenlijk overeengekomen actieplannen of gelijkwaardige 

documenten. 

2. De steun van de Unie is met name gericht op: 

a) de bevordering van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, 

het gelijkheidsbeginsel en de bestrijding van elke vorm van discriminatie, de 

totstandbrenging van diepgewortelde en duurzame democratie, de bevordering van 

goed bestuur, de bestrijding van corruptie, de versterking van de institutionele 

capaciteit op alle niveaus en de ontwikkeling van een florerend maatschappelijk 

middenveld met inbegrip van sociale partners;  

b) de geleidelijke integratie in de interne markt van de Unie en meer samenwerking 

binnen en tussen sectoren, onder andere door aanpassing aan de wet- en regelgeving 

van de Unie en andere internationale normen, en betere markttoegang, onder meer 

door diepe en brede vrijhandelsruimten en daarmee verband houdende institutionele 

opbouw en investeringen, meer bepaald in onderlinge verbindingen; 
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c) het scheppen van een klimaat voor het beter organiseren van reguliere migratie en 

het stimuleren van goed beheerde mobiliteit van mensen, voor het uitvoeren van 

bestaande of toekomstige overeenkomsten die zijn gesloten volgens de totaal-

aanpak van migratie en mobiliteit, en voor het bevorderen van contacten tussen 

mensen, met name met betrekking tot activiteiten op het gebied van cultuur, 

onderwijs, werkgelegenheid en sport;  

d) de ondersteuning van slimme, duurzame en inclusieve ontwikkeling in alle 

opzichten; armoedebestrijding, onder meer door ontwikkeling van de particuliere 

sector en terugdringing van sociale uitsluiting; meer capaciteitsopbouw op het 

gebied van wetenschap, onderwijs en met name hoger onderwijs, technologie, 

onderzoek en innovatie; de bevordering van de interne economische, sociale en 

territoriale cohesie; plattelandsontwikkeling; volksgezondheid; milieubescherming, 

klimaatmaatregelen en rampbestendigheid; 

e) het stimuleren van wederzijds vertrouwen, betrekkingen van goed nabuurschap en 

andere maatregelen die bijdragen tot de veiligheid in al haar vormen en tot het 

voorkomen en oplossen van conflicten, met inbegrip van langdurige conflicten; 

f) de bevordering van samenwerking tussen subregio's en regio's en op het niveau van 

de hele nabuurschapsregio en van grensoverschrijdende samenwerking. 

3. De verwezenlijking van deze specifieke doelstellingen wordt gemeten aan de hand van met 

name de relevante periodieke verslagen van de Unie over de uitvoering van het beleid; 

voor lid 2, punten a), d) en e), worden de relevante indicatoren van internationale 

organisaties en andere relevante organen gebruikt; voor lid 2, punten b), c) en d), wordt 

gekeken naar de mate waarin de partnerlanden het regelgevingskader van de Unie, 

voor zover relevant, overnemen; voor lid 2, punten c) en f), wordt het aantal relevante 

overeenkomsten en samenwerkingsmaatregelen in aanmerking genomen. De indicatoren 

zijn vooraf bepaald, duidelijk, transparant en, in voorkomend geval, landenspecifiek en 

meetbaar, en omvatten onder meer democratische verkiezingen onder adequaat toezicht, 

eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, een onafhankelijke 

rechterlijke macht, samenwerking op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid, de 

omvang van corruptie, handelsstromen, gendergelijkheid en indicatoren voor het meten 
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van interne economische ongelijkheden, waaronder werkgelegenheidscijfers. 

4. De steun van de Unie kan ook worden gebruikt op andere relevante gebieden indien dit in 

overeenstemming is met de algemene doelstellingen van het Europees nabuurschapsbeleid. 

Artikel 3 

Beleidskader 

1. Met inachtneming van het beginsel eigen inbreng wordt het algemene beleidskader 

▌voor de programmering en uitvoering van de steun van de Unie uit hoofde van deze 

verordening gevormd door de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten, de 

associatieovereenkomsten en andere bestaande of toekomstige overeenkomsten waarmee 

betrekkingen met de partnerlanden tot stand worden gebracht, daarmee verband houdende 

mededelingen, conclusies van de Europese Raad, conclusies van de Raad ▌en 

verklaringen van topontmoetingen of conclusies van ministeriële bijeenkomsten met 

de partnerlanden van het Europees nabuurschapsbeleid, mede in de context van 

het Oostelijk Partnerschap en de Unie voor het Middellandse Zeegebied, alsmede 

desbetreffende resoluties van het Europees Parlement. 

2.  De vaststelling van de prioriteiten voor steun van de Unie alsmede de in artikel 2, lid 3, 

bedoelde beoordeling van de vorderingen geschieden in hoofdzaak op basis van ▌actie-

plannen of gelijkwaardige gezamenlijk overeengekomen documenten zoals de associatie-

agenda's tussen de partnerlanden en de Unie in bilaterale en multilaterale kaders, onder 

meer in voorkomend geval in het kader van het Oostelijk Partnerschap en de zuidelijke 

dimensie van het Europees nabuurschapsbeleid. 

3. Aan partnerlanden waarmee de Unie geen overeenkomst als bedoeld in lid 1 heeft 

gesloten, kan steun worden verleend als dit bijdraagt tot de verwezenlijking van de beleids-

doelstellingen van de Unie; in dat geval wordt de bijstand gepland op basis van deze 

doelstellingen, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van het betrokken land. 
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Artikel 4 

Differentiatie, partnerschap en medefinanciering 

1. De steun van de Unie uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), aan elk partnerland ▌wordt 

gebaseerd op stimulering, qua vorm en omvang per partnerland gedifferentieerd, en vormt, 

met inachtneming van alle hieronder genoemde elementen, een afspiegeling van:  

a) de behoeften van het partnerland, gemeten aan de hand van indicatoren zoals 

bevolking en ontwikkelingsgraad;  

b) de mate waarin gezamenlijk overeengekomen politieke, economische en sociale 

hervormingsdoelstellingen worden nagestreefd en verwezenlijkt;  

c) de mate waarin diepgewortelde en duurzame democratie wordt nagestreefd en 

verwezenlijkt; 

d) het partnerschap met de Unie en de ambities met betrekking tot dat partnerschap;  

e) de absorptiecapaciteit en de mogelijke gevolgen van de steun van de Unie. 

Deze steun wordt vermeld in de in artikel 7 voorgeschreven meerjarige programmerings-

documenten. 

1a. Na goedkeuring van de in artikel 7 bedoelde programmeringsdocumenten, en 

onverminderd de in lid 1 beschreven overige elementen, wordt het aandeel van de 

beschikbare middelen dat de partnerlanden ter beschikking wordt gesteld, in de eerste 

plaats aangepast aan de vorderingen die zij maken met het tot stand brengen en 

consolideren van een diepgewortelde en duurzame democratie en met het uitvoeren 

van overeengekomen politieke, economische en sociale hervormingsdoelstellingen, in 

overeenstemming met de stimuleringsaanpak. 

 voor overkoepelende meerlandenprogramma's wordt dat aandeel bepaald aan de hand 

van de vorderingen die de partnerlanden maken bij het tot stand brengen van diep-

gewortelde en duurzame democratie, waarbij tevens rekening wordt gehouden met hun 

vooruitgang bij de uitvoering van overeengekomen hervormingsdoelstellingen die dat 

doel helpen te verwezenlijken. 

 De vorderingen van de partnerlanden worden geregeld beoordeeld, met name door 

middel van voortgangsverslagen in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid 



 

PE487.898v02-00 20/181 RR\1012703NL.doc 

NL 

waarin tendensen ten opzichte van voorgaande jaren worden opgenomen. 

 De steun kan worden heroverwogen in geval van ernstige of blijvende achteruitgang.  

1b. Deze stimuleringsaanpak is niet van toepassing op steun voor het maatschappelijk 

middenveld en contacten tussen mensen, daaronder begrepen samenwerking tussen 

lokale autoriteiten, noch op steun ter verbetering van de mensenrechten of op crisis-

gerelateerde steunmaatregelen. In geval van ernstige of blijvende achteruitgang kan 

die steun worden verhoogd.  

1c. Over de uitvoering van de stimuleringsaanpak uit hoofde van deze verordening wordt 

in de Raad en in het Europees Parlement regelmatig van gedachten gewisseld. 

2. De steun van de Unie uit hoofde van deze verordening wordt in beginsel in overleg met de 

begunstigde landen vastgesteld. In het kader van dit partnerschap worden, zoals passend, 

de onderstaande belanghebbenden betrokken bij het opstellen, uitvoeren en controleren 

van de steun van de Unie: 

 i) nationale en lokale overheden; 

 ii) maatschappelijke organisaties; 

 mede door hen te raadplegen en hun snel toegang tot relevante informatie te bieden, 

waardoor zij in dat proces een zinvolle rol kunnen vervullen. 

3. De steun van de Unie uit hoofde van deze verordening wordt in beginsel medegefinancierd 

door de partnerlanden en andere deelnemende landen via overheidsmiddelen, bijdragen 

van de begunstigden en andere bronnen. Van medefinancieringseisen kan worden 

afgeweken mits dit naar behoren wordt gemotiveerd en dit nodig is om de ontwikkeling 

van het maatschappelijk middenveld en niet-overheidsactoren, met name 

maatschappelijke organisaties van beperkte omvang, te steunen, onverminderd de 

verplichting om te voldoen aan de andere voorwaarden van het financieel reglement. 
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Artikel 5 

Coherentie en donorcoördinatie 

1. Bij de uitvoering van deze verordening wordt gezorgd voor coherentie met alle onderdelen 

van het externe optreden van de Unie en met het relevante beleid van de Unie op andere 

terreinen. De in het kader van deze verordening gefinancierde maatregelen, inclusief 

de maatregelen die worden beheerd door de Europese Investeringsbank (EIB), worden 

derhalve gebaseerd op de in artikel 3, leden 1 en 2, genoemde documenten inzake het 

samenwerkingsbeleid en op de specifieke belangen, beleidsprioriteiten en strategieën 

van de Unie. Deze maatregelen moeten de verbintenissen in het kader van multilaterale 

overeenkomsten en internationale verdragen waarbij de Unie en haar partnerlanden partij 

zijn, eerbiedigen. 

2. De Unie, de lidstaten en de EIB waarborgen de coherentie tussen de steun uit hoofde van 

deze verordening en andere steun van de Unie, de lidstaten en de ▌Europese financiële 

instellingen. 

3. De Unie en de lidstaten stemmen hun respectieve steunprogramma's op elkaar af om de 

doeltreffendheid en doelmatigheid bij de steunverlening en de beleidsdialoog te verhogen 

en overlappende financiering te voorkomen, overeenkomstig de vaste beginselen van de 

versterking van de operationele coördinatie op het gebied van externe bijstand, en van 

de harmonisering van beleid en procedures. De coördinatie omvat regelmatig overleg en 

frequente uitwisselingen van relevante informatie tijdens de verschillende fasen van het 

steunverleningsproces, met name op operationeel niveau. Waar mogelijk en relevant 

wordt gezamenlijke programmering toegepast. Waar dit niet haalbaar is, worden andere 

regelingen, zoals gedelegeerde samenwerking en/of overdrachtsregelingen, overwogen 

om voor maximale coördinatie te zorgen. De Commissie rapporteert in het kader van het 

in artikel 16 van Verordening (EU) nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad1 * 

verslag, over gezamenlijke programmering met lidstaten en doet daarbij aanbevelingen 

in gevallen waarin gezamenlijke programmering niet volledig is gerealiseerd. 

                                                 
1 Verordening (EU) nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad van … tot vaststelling 

van gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor de tenuitvoerlegging van de 

instrumenten voor extern optreden van de Unie (PB L …). 
* PB: nummer, datum en PB-publicatiegegevens invoegen in de voetnoot van de Verordening 
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4. De Unie onderneemt, in samenwerking met de lidstaten, de nodige stappen, zoals 

het plegen van overleg in een vroeg stadium van het programmeringsproces, teneinde 

te zorgen voor complementariteit en een goede coördinatie en samenwerking met 

multilaterale en regionale organisaties en entiteiten, waaronder Europese financiële 

instellingen, internationale financiële instellingen, agentschappen, fondsen en programma's 

van de Verenigde Naties, particuliere en politieke stichtingen en donoren van buiten de 

Unie. 

4a. De in artikel 7, leden 1 en 2, bedoelde documenten refereren, voor zover mogelijk, tevens 

aan de activiteiten van andere Uniedonoren.  

                                                                                                                                                                  

in het desbetreffende document met code 2011/0415 (COD). 
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TITEL II 

INDICATIEVE PROGRAMMERING 

EN TOEWIJZING VAN MIDDELEN 

Artikel 6 

Soorten programma's 

1. De steun van de Unie uit hoofde van deze verordening wordt geprogrammeerd door middel 

van: 

a) bilaterale programma's voor steun aan één partnerland; 

b) meerlandenprogramma's voor aangelegenheden die alle of een aantal partnerlanden 

aangaan, op basis van prioriteiten van het Oostelijk Partnerschap en de zuidelijke 

dimensie van het Europees nabuurschapsbeleid en rekening houdend met de 

werkzaamheden in het kader van de Unie voor het Middellandse Zeegebied, 

alsmede regionale en subregionale samenwerking, voornamelijk tussen twee of meer 

partnerlanden, onder meer in het kader van de noordelijke dimensie en de Synergie 

voor het Zwarte Zeegebied. Overeenkomstig artikel 1, lid 3, kan de Russische 

Federatie hierbij worden betrokken; 

c) programma's voor grensoverschrijdende samenwerking tussen een of meer lidstaten 

enerzijds en een of meer partnerlanden en/of de Russische Federatie ("andere aan 

de grensoverschrijdende samenwerking deelnemende landen") anderzijds, die 

plaatsvindt aan hun gezamenlijk deel van de buitengrens van de ▌Unie. 

De prioriteiten voor steun van de Unie staan vermeld in bijlage II. 

2. De steun die de Unie krachtens deze verordening verleent, wordt uitgevoerd 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. .../...*, en voor de in artikel 6, lid 1, punt c), 

bedoelde programma's tevens overeenkomstig de ENI-uitvoeringsvoorschriften voor 

grensoverschrijdende samenwerking.  

                                                 
* PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in het desbetreffende document met 

code 2011/0415 (COD). 
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Artikel 7 

Programmering en indicatieve toewijzing van middelen voor indicatieve landenprogramma's en 

meerlandenprogramma's 

-1a. De indicatieve toewijzing van financiële middelen voor landenprogramma's geschiedt 

aan de hand van de criteria in artikel 4, lid 1. 

1. Voor landen waarvoor de in artikel 3, lid 2, bedoelde documenten bestaan, wordt een 

algemeen meerjarig steunkader vastgesteld overeenkomstig de in artikel 15, lid 3, van 

Verordening (EU) nr. .../...* bedoelde onderzoeksprocedure. Binnen dit integrale 

steunkader wordt:  

 i) een evaluatie gemaakt van de vooruitgang met betrekking tot het beleidskader en 

van de verwezenlijking van eerder overeengekomen doelstellingen, en wordt de balans 

opgemaakt van de betrekkingen tussen de Unie en het partnerland, ook wat betreft 

het ambitieniveau met betrekking tot het partnerschap van het land met de Unie;  

 ii) vastgelegd wat de doelstellingen en ▌prioriteiten van de steun ▌ zijn; deze worden 

voornamelijk gekozen uit de prioriteiten die zijn opgenomen in de in artikel 3, lid 2, 

bedoelde documenten en in de strategieën of plannen van de partnerlanden, indien die 

consistent zijn met het algemene beleidskader, en waarvoor de periodieke evaluatie van 

de Unie de noodzaak van steun heeft aangetoond;  

 iii) vermeld wat de verwachte resultaten zijn; en 

 iv) ▌de indicatieve omvang van de financiering per prioriteit vastgesteld.  

 De toewijzing van financiële middelen voor ieder integraal steunkader wordt 

weergegeven in de vorm van een percentueel bereik van niet meer dan 20%.  

 De looptijd van het integrale steunkader komt in beginsel overeen met die van het 

desbetreffende document als bedoeld in artikel 3, lid 2. 

                                                 
* PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in het desbetreffende document met 

code 2011/0415 (COD). 



 

RR\1012703NL.doc 25/181 PE487.898v02-00 

 NL 

2. Voor landen waarvoor de in artikel 3, lid 2, bedoelde documenten niet bestaan, wordt een 

algemeen, onder meer een strategie en een meerjarig indicatief programma omvattend 

programmeringsdocument aangenomen overeenkomstig de in artikel 15, lid 3, van 

Verordening (EU) nr. .../...* bedoelde onderzoeksprocedure. Hierin wordt: 

 i) een responsstrategie van de Unie vastgesteld die is gebaseerd op een analyse van de 

situatie in het land, ▌op de betrekkingen van dat land met de Unie en op de strategieën of 

plannen van de partnerlanden, indien dit consistent is met het algemene beleidskader;  

 ii) vermeld wat de doelstellingen zijn en ▌ de prioriteiten voor steun van de Unie;  

 iii) vermeld wat de verwachte resultaten zijn; en  

 iv) de indicatieve financiering per prioriteit vastgesteld.  

 De bijbehorende indicatieve toewijzing van de financiële middelen wordt weergegeven in 

de vorm van een percentueel bereik van niet meer dan 20%. Dit 

programmeringsdocument heeft een passende looptijd van meerdere jaren. 

3. Voor meerlandenprogramma's wordt een algemeen, onder meer een strategie en een 

meerjarig indicatief programma omvattend programmeringsdocument aangenomen 

overeenkomstig de in artikel 15, lid 3, van Verordening (EU) nr. .../...* bedoelde 

onderzoeksprocedure. Hierin wordt: 

 i) vastgesteld wat de doelstellingen en prioriteiten zijn voor steun van de Unie aan de regio 

of subregio, waarbij, in voorkomend geval, de prioriteiten weerspiegeld worden die zijn 

vastgesteld in het kader van het Oostelijk Partnerschap of de Unie voor het Middellandse 

Zeegebied;  

 ii) vermeld wat de verwachte resultaten zijn; en  

 iii) de indicatieve omvang van de financiering per prioriteit vastgesteld.  

 Dit programmeringsdocument heeft een passende looptijd van meerdere jaren. 

 De indicatieve toewijzing van de financiële middelen voor meerlandenprogramma's worden 

bepaald aan de hand van transparante en objectieve criteria.  

                                                 
* PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in het desbetreffende document met 

code 2011/0415 (COD). 
* PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in het desbetreffende document met 

code 2011/0415 (COD). 
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4. De in lid 1 bedoelde documenten van het integrale steunkader worden wanneer nodig 

geëvalueerd, onder meer in het licht van de relevante periodieke verslagen van de Unie 

en rekening houdend met de werkzaamheden van de gemengde organen die in het kader 

van de overeenkomsten met de partnerlanden zijn ingesteld, en kunnen worden herzien 

overeenkomstig de in artikel 15, lid 3, van Verordening (EU) nr. .../...* bedoelde 

onderzoeksprocedure. De in de leden 2 en 3 bedoelde programmeringsdocumenten worden 

tussentijds of telkens wanneer dit nodig is geëvalueerd en kunnen volgens de genoemde 

procedure worden herzien. 

4a. Om de uitvoering van de in artikel 4, lid 1a, bedoelde stimuleringsaanpak te 

vergemakkelijken, wordt maximaal 10% van de ENI-begroting toegewezen aan 

overkoepelende meerlandenprogramma's ter aanvulling van de in artikel 7, leden 1 en 2, 

bedoelde toewijzing van financiële middelen per land. In de Commissiebesluiten tot 

vaststelling van deze overkoepelende programma's worden de landen vermeld waaraan 

financiële middelen kunnen worden toegewezen; over de feitelijke toewijzingen wordt 

beslist op basis van de voortgang in de richting van een diepgewortelde en duurzame 

democratie en de uitvoering van overeengekomen hervormingsdoelstellingen die dat doel 

helpen te verwezenlijken. 

▌ 

6. De financiering uit hoofde van deze verordening kan, wanneer dit noodzakelijk is om de 

maatregelen tot wederzijds voordeel van de Unie en de partnerlanden doeltreffender uit te 

voeren, worden gecombineerd met financiering uit hoofde van andere Unieverordeningen 

tot invoering van financiële instrumenten, zoals voor grensoverschrijdende samenwerking 

en interconnectieprojecten. In dit geval bepaalt de Commissie welke regels van toepassing 

zijn op de uitvoering. 

                                                 
* PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in het desbetreffende document met 

code 2011/0415 (COD). 
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7. De lidstaten worden overeenkomstig artikel 15, lid 3, van Verordening (EU) nr. .../...* 

bij het programmeringsproces betrokken. De lidstaten en de andere donoren die hebben 

toegezegd hun steun samen met de Unie te programmeren, worden zeer nauw bij het 

programmeringsproces betrokken. De programmeringsdocumenten kunnen zo nodig 

ook hun bijdrage omvatten.  

8. Indien de lidstaten en andere donoren hebben toegezegd hun steun gezamenlijk te 

programmeren, kan het in lid 1 bedoelde integrale steunkader of het in de leden ▌2 en 3 

bedoelde programmeringsdocument worden vervangen door een gezamenlijk meerjarig 

programmeringsdocument, op voorwaarde dat daarbij wordt voldaan aan de onderhavige 

bepalingen. 

9. In geval van crises of gevaar voor de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten of de 

fundamentele vrijheden, of bij een door de mens of de natuur veroorzaakte ramp, kunnen 

de strategiedocumenten ad hoc opnieuw worden geëvalueerd. Bij deze spoedevaluatie 

moet de coherentie tussen het beleid van de Unie, de steun van de Unie uit hoofde van 

deze verordening en de steun uit hoofde van andere financiële instrumenten van de 

Unie worden gewaarborgd. Een spoedevaluatie kan leiden tot de vaststelling van 

herziene programmeringsdocumenten. In dat geval zendt de Commissie de herziene 

programmeringsdocumenten uiterlijk één maand na goedkeuring ter informatie toe aan 

het Europees Parlement en de Raad.  

10. In programmeringen of herzieningen van programma's die plaatsvinden na de 

publicatie van het in artikel 16 van Verordening (EU) nr. .../...* bedoelde tussentijdse 

verslag, worden de resultaten, bevindingen en conclusies van dat verslag verwerkt. 

 

                                                 
* PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in het desbetreffende document met 

code 2011/0415 (COD). 
* PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in het desbetreffende document met 

code 2011/0415 (COD). 
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TITEL III 

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING 

Artikel 8 

In aanmerking komende geografische gebieden 

1. De in artikel 6, lid 1, punt c), bedoelde programma's voor grensoverschrijdende 

samenwerking kunnen worden opgesteld: 

a) voor landgrenzen, waarbij de programma's betrekking hebben op de territoriale 

eenheden van niveau 3 van de gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale 

eenheden voor de statistiek (NUTS) of gelijkwaardig die zich aan de landgrenzen 

tussen de lidstaten en de andere aan de grensoverschrijdende samenwerking 

deelnemende landen bevinden, onverminderd eventuele aanpassingen om de 

coherentie en de continuïteit van de samenwerking te waarborgen, en 

overeenkomstig artikel 9, lid 4; 

b) voor zeegrenzen, waarbij de programma's betrekking hebben op de territoriale 

eenheden van NUTS-niveau 3 of gelijkwaardig die zich aan de zeegrenzen tussen de 

lidstaten en de andere aan de grensoverschrijdende samenwerking deelnemende 

landen bevinden en maximaal 150 kilometer van elkaar verwijderd zijn, 

onverminderd eventuele aanpassingen om de coherentie en continuïteit van de 

samenwerking te waarborgen; 
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c) voor een zeegebied, waarbij de programma's betrekking hebben op de territoriale 

eenheden van NUTS-niveau 2 of gelijkwaardig die aan een zee liggen die wordt 

gedeeld door lidstaten en andere aan de grensoverschrijdende samenwerking 

deelnemende landen ▌. 

2. Om de continuïteit van de bestaande samenwerkingsregelingen te waarborgen en in andere 

naar behoren gemotiveerde gevallen, en teneinde bij te dragen tot de doelstellingen van 

een programma, kunnen ook territoriale eenheden die grenzen aan de in lid 1 beschreven 

eenheden, worden toegelaten tot de grensoverschrijdende samenwerking. De voorwaarden 

waaronder aangrenzende territoriale eenheden aan de samenwerking kunnen 

deelnemen, worden vastgesteld in de gemeenschappelijke operationele programma's. 

3. In naar behoren gemotiveerde gevallen kunnen ook belangrijke sociale, economische 

of culturele centra in de lidstaten of in de andere aan de grensoverschrijdende 

samenwerking deelnemende landen die niet aan de in aanmerking komende territoriale 

eenheden grenzen, worden toegelaten, op voorwaarde dat hun deelname bijdraagt tot de in 

het programmeringsdocument beschreven doelstellingen. De voorwaarden waaronder 

deze centra aan de samenwerking kunnen deelnemen, worden vastgesteld in de 

gemeenschappelijke operationele programma's. 

4. Voor programma's overeenkomstig lid 1, punt b), kan de Commissie met instemming van 

de deelnemers voorstellen om de in aanmerking komende geografische gebieden uit te 

breiden tot de gehele NUTS-II territoriale eenheid waarin de betrokken NUTS-III 

territoriale eenheid is gelegen. 

4a. Bij de grensoverschrijdende samenwerking wordt gestreefd naar coherentie met de 

doelstellingen van bestaande en toekomstige macroregionale strategieën. 
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Artikel 9 

Programmering en toewijzing van middelen voor grensoverschrijdende samenwerking 

1. In een programmeringsdocument worden de volgende elementen vastgesteld: 

a) de strategische doelstellingen van de grensoverschrijdende samenwerking en de 

prioriteiten en de verwachte resultaten van die samenwerking; 

b) een lijst van de vast te stellen gemeenschappelijke operationele programma's; 

c) een indicatieve uitsplitsing van de middelen voor de in artikel 8, lid 1, punten a) 

en b), bedoelde programma's voor respectievelijk landgrenzen en zeegrenzen, en 

de in artikel 8, lid 1, punt c), bedoelde programma's voor zeegebieden; 

d) indicatieve meerjarentoewijzingen voor elk gemeenschappelijk operationeel 

programma; 

e) een overzicht voor elk gemeenschappelijk operationeel programma van de territoriale 

eenheden die in aanmerking komen voor deelname, en van de in artikel 8, leden 2 

tot en met 4, bedoelde territoriale eenheden en centra; 

f) indicatieve toewijzing ter ondersteuning, in voorkomend geval, van horizontale 

maatregelen voor capaciteitsopbouw, netwerkvorming en uitwisseling van 

ervaringen met betrekking tot de verschillende programma's;  
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g) bijdragen aan de grensoverschrijdende programma's uit hoofde van Verordening (EU) 

nr. .../... van het Europees Parlement en de Raad1 *, waaraan de partnerlanden en/of 

de Russische Federatie deelnemen.  

Het programmeringsdocument heeft een looptijd van zeven jaar en wordt door de 

Commissie aangenomen overeenkomstig de in artikel 15, lid 3, van Verordening (EU) 

nr. .../...** bedoelde onderzoeksprocedure. Het wordt halverwege of telkens wanneer 

dat nodig is geëvalueerd, en kan worden herzien volgens de genoemde procedure. 

2. De gemeenschappelijke operationele programma's worden medegefinancierd door het 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling. Het totaalbedrag van de bijdrage uit het 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling wordt bepaald op grond van artikel 4, lid 4, 

van Verordening (EU) nr. .../...***. Op deze bijdrage zijn de bepalingen van deze 

verordening van toepassing.  

3. Medefinanciering kan worden verstrekt uit het instrument voor pretoetredingssteun 

voor gemeenschappelijke operationele programma's waaraan wordt deelgenomen door 

de begunstigde landen die zijn vermeld in bijlage I bij dat instrument. Op deze 

medefinanciering zijn de bepalingen van deze verordening van toepassing.  

4. De indicatieve toewijzing van middelen aan gemeenschappelijke operationele programma's 

wordt ▌gebaseerd op objectieve criteria, in het bijzonder de bevolking van de in 

aanmerking komende territoriale eenheden als omschreven in artikel 8, lid 1, punten a) 

tot en met c). De hoogte van de indicatieve toewijzingen kan worden bijgesteld in het licht 

van het vereiste evenwicht tussen de bijdragen uit het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling en de bijdragen uit dit instrument, en op andere factoren die de intensiteit 

van de samenwerking beïnvloeden, zoals de specifieke kenmerken van grensregio's en 

hun vermogen om steun van de Unie te beheren en te absorberen. 

                                                 
1 Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad van ... betreffende 

specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter 

verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (PB L ...). 
* PB: nummer, datum en PB-publicatiegegevens invoegen in de voetnoot van de Verordening 

in document PE-CONS 81/13. 
** PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in het desbetreffende document met 

code 2011/0415 (COD). 
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Artikel 10 

Gemeenschappelijke operationele programma's 

1. Grensoverschrijdende samenwerking uit hoofde van deze verordening wordt uitgevoerd 

door middel van meerjarige gemeenschappelijke operationele programma's die betrekking 

hebben op samenwerking voor een grens of een cluster van grenzen en bestaan uit 

meerjarenmaatregelen die gericht zijn op een coherente reeks prioriteiten en met steun 

van de Unie kunnen worden uitgevoerd. De gemeenschappelijke operationele programma's 

berusten op het in artikel 9 bedoelde programmeringsdocument. Zij omvatten een beknopte 

beschrijving van de beheers- en controlesystemen, waarbij de in artikel 11, lid 2, en in 

artikel 12, lid 2, genoemde elementen worden vermeld.  

2. Gemeenschappelijke operationele programma's voor landgrenzen en zeegrenzen worden 

per grens vastgesteld op het passende territoriale niveau en omvatten de in aanmerking 

komende territoriale eenheden die tot een of meer lidstaten en een of meer andere aan 

de grensoverschrijdende samenwerking deelnemende landen ▌behoren. 

3. Gemeenschappelijke operationele programma's voor zeegebieden zijn multilateraal, 

worden vastgesteld op het passende territoriale niveau en omvatten de in aanmerking 

komende territoriale eenheden die aan een zee liggen die behoort tot diverse deelnemende 

landen, waaronder ten minste één lidstaat en één ander aan de grensoverschrijdende 

samenwerking deelnemend land. Zij kunnen bilaterale acties omvatten die de 

samenwerking tussen één lidstaat en één ander aan de grensoverschrijdende 

samenwerking deelnemend land ondersteunen. 

4. Binnen één jaar na de goedkeuring van het in artikel 9 bedoelde programmeringsdocument, 

en na de aanneming van de uitvoeringsvoorschriften voor grensoverschrijdende 

samenwerking, dienen de deelnemende landen gezamenlijk voorstellen voor 

gemeenschappelijke operationele programma's in bij de Commissie. De Commissie keurt 

binnen een in de uitvoeringsvoorschriften vastgestelde termijn elk gemeenschappelijk 

operationeel programma goed nadat zij heeft beoordeeld of het in overeenstemming is 

met deze verordening, het programmeringsdocument en de uitvoeringsvoorschriften. De 

Commissie legt de gemeenschappelijke operationele programma's binnen één maand 

                                                                                                                                                                  
*** PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in document PE-CONS 81/13. 
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na de aanneming ervan ter informatie over aan het Europees Parlement en de lidstaten. 

5. Gebieden in andere landen dan ▌de lidstaten of de andere aan de grensoverschrijdende 

samenwerking deelnemende landen, die grenzen aan in aanmerking komende gebieden 

▌als bedoeld in artikel 8, lid 1, punten a) en b), of die deel uitmaken van een zeegebied 

waarvoor een gemeenschappelijk operationeel programma is vastgesteld, kunnen 

deelnemen aan een gemeenschappelijk operationeel programma en in aanmerking komen 

voor steun van de Unie onder de voorwaarden die worden beschreven in het in artikel 9 

bedoelde programmeringsdocument. 

6. De Commissie en de deelnemende landen nemen passende maatregelen om ervoor te 

zorgen dat programma's voor grensoverschrijdende samenwerking, met name voor 

een zeegebied ▌, uit hoofde van deze verordening, enerzijds, en programma's voor grens-

overschrijdende samenwerking uit hoofde van Verordening (EU) nr. .../...*, anderzijds, 

die elkaar geografisch gedeeltelijk overlappen, elkaar volledig aanvullen en wederzijds 

versterken.  

7. Gemeenschappelijke operationele programma's kunnen worden herzien op initiatief van 

de deelnemende landen of van de Commissie, bijvoorbeeld wegens: 

a) gewijzigde samenwerkingsprioriteiten of sociaaleconomische ontwikkelingen;  

b) resultaten van de uitvoering van de maatregelen en de uitkomsten van het toezicht en 

de evaluatie;  

c) de noodzaak om de bedragen van de beschikbare middelen aan te passen en middelen 

te herverdelen. 

                                                 
* PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in document PE-CONS 81/13. 
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8. Uiterlijk aan het eind van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de 

gemeenschappelijke operationele programma's zijn aangenomen, sluit de Commissie een 

financieringsovereenkomst met de andere aan de grensoverschrijdende samenwerking 

deelnemende landen ▌. De financieringsovereenkomst omvat de rechtsbepalingen die 

nodig zijn voor de uitvoering van het gemeenschappelijke operationele programma en kan 

mede worden ondertekend door de andere deelnemende landen en door de in artikel 12, 

lid 2, onder c), bedoelde beheersautoriteit of het gastland van de beheersautoriteit.  

Indien nodig wordt een overeenkomst (bijvoorbeeld in de vorm van een memorandum van 

overeenstemming) gesloten tussen de deelnemende landen en de beheersautoriteit, waarin 

de ▌specifieke financiële verantwoordelijkheden en de uitvoeringsbepalingen voor het 

programma worden vastgesteld voor de betrokken landen, met inbegrip van hun taken 

en verantwoordelijkheden inzake beheer en administratie. 

9. Een gemeenschappelijk operationeel programma voor meerdere andere aan de 

grensoverschrijdende samenwerking deelnemende landen wordt opgesteld indien 

ten minste één ander aan de grensoverschrijdende samenwerking deelnemend land 

de financieringsovereenkomst ondertekent. Andere aan de grensoverschrijdende 

samenwerking deelnemende landen waarop een vastgesteld programma van toepassing is, 

kunnen zich op elk moment bij dit programma aansluiten door de 

financieringsovereenkomst te ondertekenen.  

10. Als een deelnemend land een programma wil medefinancieren, worden in het 

gemeenschappelijk operationeel programma de regelingen en nodige waarborgen 

beschreven voor het auditen, verstrekken, gebruiken en controleren van de mede-

financiering. De desbetreffende financieringsovereenkomst wordt ondertekend door alle 

deelnemende landen en door de beheersautoriteit van het programma of het gastland 

van de beheersautoriteit.  

11. Gemeenschappelijke operationele programma's kunnen ook bepalingen bevatten inzake 

een financiële bijdrage uit of aan instrumenten waarmee subsidies kunnen worden 

gecombineerd, volgens de regels van die instrumenten, op voorwaarde dat hiermee 

wordt bijgedragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma. 
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12. Volgens het partnerschapsbeginsel selecteren de deelnemende landen en, in 

voorkomend geval, hun lokale overheden gezamenlijk de acties voor steun van de Unie 

overeenkomstig de prioriteiten en maatregelen van het gemeenschappelijk operationeel 

programma. 

13. In specifieke en naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie, wanneer 

a) vanwege moeilijkheden in de betrekkingen tussen deelnemende landen of tussen de 

Unie en een ander aan de grensoverschrijdende samenwerking deelnemend land 

geen gemeenschappelijk programma kan worden ingediend; of 

b) de deelnemende landen uiterlijk op 30 juni 2017 geen gemeenschappelijk 

operationeel programma hebben ingediend bij de Commissie; of 

c) geen van de andere aan de grensoverschrijdende samenwerking deelnemende 

landen van het programma vóór het eind van het jaar volgend op de goedkeuring 

van het programma de financieringsovereenkomst heeft ondertekend; of 

ca) vanwege moeilijkheden in de betrekkingen tussen deelnemende landen het 

gemeenschappelijk operationeel programma niet kan worden uitgevoerd, na 

raadpleging van de betrokken lidsta(a)t(en), de nodige maatregelen nemen om de 

betrokken lidstaat in staat te stellen om gebruik te maken van de bijdrage van het 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling aan het gemeenschappelijk operationeel 

programma overeenkomstig artikel 4, leden 7 en 8, van Verordening (EU) nr. […]. *.. 

14. Vastleggingen voor acties of programma's voor grensoverschrijdende samenwerking 

waarvan de uitvoering zich over meer dan één begrotingsjaar uitstrekt, kunnen in jaarlijkse 

tranches worden verdeeld. 

                                                 
* PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in document PE-CONS 81/13.  
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Artikel 11 

Beheer van gemeenschappelijke operationele programma's 

1. Gemeenschappelijke operationele programma's worden in de regel uitgevoerd in gedeeld 

beheer met de lidstaten. De deelnemende landen kunnen echter ▌voorstellen om de 

programma's via indirect beheer te laten uitvoeren door een entiteit die wordt genoemd 

in het financieel reglement en volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde uitvoerings-

voorschriften. 

2. De Commissie vergewist zich er op basis van de beschikbare informatie van dat de lidstaat, 

in geval van gedeeld beheer, of het andere aan de grensoverschrijdende samenwerking 

deelnemende land of de internationale organisatie, in geval van indirect beheer, beheers- 

en controlesystemen hebben opgezet en hanteren die voldoen aan het financieel reglement, 

deze verordening en de in artikel 12, lid 2, bedoelde uitvoeringsvoorschriften. 

De betrokken lidstaten, de andere aan de grensoverschrijdende samenwerking 

deelnemende landen en de internationale organisaties zorgen ervoor dat hun beheers- en 

controlesysteem goed functioneert, zien toe op de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen en eerbiedigen het beginsel goed financieel beheer. Zij zijn 

verantwoordelijk voor het beheer en de controle van de programma's. 

De Commissie kan verlangen dat de betrokken lidstaat, het betrokken andere aan de 

grensoverschrijdende samenwerking deelnemende land of de betrokken internationale 

organisatie een onderzoek uitvoert van een bij de Commissie ingediende klacht betreffende 

de selectie of uitvoering van acties waarvoor uit hoofde van deze titel steun wordt verleend 

of betreffende het functioneren werking van het beheers- en controlesysteem. 
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3. Met het oog op een adequate voorbereiding van de uitvoering van de gemeenschappelijke 

operationele programma's, komen uitgaven die worden gedaan na de indiening van het 

gemeenschappelijke operationele programma bij de Commissie, ▌vanaf 1 januari 2014 

in aanmerking voor financiering. 

4. Als overeenkomstig artikel 8, lid 7, van Verordening (EU) nr. .../...* beperkende eisen 

worden gesteld aan aanvragers, mag de in lid 1 bedoelde entiteit, die kan oproepen tot 

het indienen van voorstellen en aanbestedingen, inschrijvers, aanvragers en gegadigden 

of goederen van oorsprong uit niet in aanmerking komende landen aanvaarden, 

overeenkomstig artikel 8, lid 2, en artikel 9, lid 3, van Verordening (EU) nr. .../...*. 

Artikel 12 

Uitvoeringsvoorschriften voor grensoverschrijdende samenwerking 

1. De uitvoeringsvoorschriften voor deze titel worden vastgesteld overeenkomstig de in 

artikel 15, lid 3, van Verordening (EU) nr. .../...* bedoelde onderzoeksprocedure. 

2. De uitvoeringsvoorschriften bevatten onder meer nadere bepalingen inzake: 

a) het percentage en de wijze van medefinanciering;  

b) de inhoud, opstelling, wijziging en afsluiting van gemeenschappelijke operationele 

programma's; 

c) de rol en de werking van de programmastructuren, zoals het gezamenlijk 

toezichtscomité en de beheersautoriteit met bijbehorend gezamenlijk technisch 

secretariaat, inclusief hun status, feitelijke benaming, verantwoordingsplicht en 

verantwoordelijkheid, een beschrijving van de beheers- en controlesystemen en de 

voorwaarden voor het technische en financiële beheer van de steun van de Unie, 

waaronder de subsidiabiliteitscriteria; 

                                                 
* PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in het desbetreffende document met 

code 2011/0415 (COD). 
* PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in het desbetreffende document met 

code 2011/0415 (COD). 
* PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in het desbetreffende document met 

code 2011/0415 (COD). 
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d) de terugvorderingsprocedures in alle deelnemende landen; het toezicht en de 

evaluatie;  

e) de activiteiten met betrekking tot zichtbaarheid en informatie; 

f) gedeeld en indirect beheer als bedoeld in artikel 6, lid 2, van Verordening (EU) 

nr. .../...*. 

TITEL IV 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 13 

Delegatie van bevoegdheden aan de Commissie 

▌ 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 gedelegeerde handelingen vast te stellen 

om bijlage II te wijzigen. Meer in het bijzonder stelt de Commissie na de publicatie van het in 

artikel 16 van Verordening (EU) nr. .../...* bedoelde tussentijds verslag en op basis van de daarin 

opgenomen aanbevelingen, uiterlijk op 31 maart 2018 een gedelegeerde handeling tot wijziging 

van de bijlage vast. 

Artikel 14 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

 

-1a. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden. 

1. De in artikel 13 ▌bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, 

wordt aan de Commissie toegekend tot en met 31 december 2020. 

2. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 13 bedoelde bevoegdheidsdelegatie 

                                                 
* PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in het desbetreffende document met 

code 2011/0415 (COD). 
* PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in het desbetreffende document met 

code 2011/0415 (COD). 
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te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in 

het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. 

3. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan 

gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad. 

4.  Een overeenkomstig artikel 13 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking 

indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden 

na de kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft 

gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die 

termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. 

Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden 

verlengd. 
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Artikel 15 

▌Comité 

De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor het Europees nabuurschapsinstrument. 

Dit comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011. 

Artikel 16 

Deelname van een derde land waarop artikel 1 niet van toepassing is 

1. In terdege gemotiveerde gevallen kan de Commissie per geval besluiten om specifieke 

acties overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EU) nr. .../...* uit te breiden tot landen, 

territoria en gebieden die anders niet in aanmerking komen voor financiering, dit om de 

coherentie en de doeltreffendheid van de financiering van de Unie te waarborgen of om 

regionale of gebiedsoverschrijdende samenwerking te bevorderen. Onverminderd artikel 8, 

lid 1, van Verordening (EU) nr. .../...*, kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen uit 

deze landen, territoria en gebieden deelnemen aan de procedures voor de uitvoering van 

deze acties.  

2. Die mogelijkheid kan worden vastgelegd in de in artikel 7 bedoelde programmerings-

documenten. 

                                                 
* PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in het desbetreffende document met 

code 2011/0415 (COD). 
* PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in het desbetreffende document met 

code 2011/0415 (COD). 
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Artikel 18 

Financiële middelen 

1. De financiële middelen voor de uitvoering van deze verordening gedurende de periode 

2014-2020 worden vastgesteld op 15 432 634 000 EUR in lopende prijzen. Maximaal 5% 

van de financiële middelen wordt toegewezen aan de in artikel 6, lid 1, onder c), bedoelde 

programma's voor grensoverschrijdende samenwerking. 

2. De jaarlijkse kredieten worden door het Europees Parlement en de Raad toegestaan 

binnen de grenzen van het meerjarig financieel kader. 

3. Teneinde de internationale dimensie van het hoger onderwijs te bevorderen, wordt 

overeenkomstig artikel 13, lid 2, van Verordening (EU) nr. .../... van het Europees 

Parlement en de Raad1 * een indicatief bedrag van 1 680 000 000 EUR van de 

verschillende externe instrumenten, te weten het financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking, het ENI, het instrument voor pretoetredingssteun II en 

het partnerschapsinstrument ▌, toegewezen aan acties inzake leermobiliteit naar en 

vanuit landen buiten de Unie, en aan samenwerking en beleidsdialoog met overheden/ 

instellingen/organisaties afkomstig uit die landen. De bepalingen van Verordening (EU) 

nr. .../...** zijn van toepassing op het gebruik van deze middelen. 

De financiering wordt verstrekt door middel van twee meerjarentoewijzingen voor 

respectievelijk de eerste vier jaar en de laatste drie jaar. Deze financiering zal zijn 

weerslag vinden in de meerjaarlijkse indicatieve programmering van deze instrumenten, 

overeenkomstig de geconstateerde behoeften en prioriteiten van de betrokken landen. 

De toewijzingen kunnen worden herzien in geval van ingrijpende onvoorziene 

omstandigheden of belangrijke politieke veranderingen overeenkomstig de externe 

prioriteiten van de Unie. 

                                                 
1 Verordening (EU) nr. .../... van het Europees Parlement en de Raad van ... tot vaststelling 

van "Erasmus +": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jongeren en 

sport, en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, 1720/2006/EG en 1298/2008/EG 

(PB L ...). 
* PB: nummer, datum en PB-publicatiegegevens invoegen in de voetnoot van de Verordening 

in document PE-CONS 63/13. 
** PB: nummer invoegen in de tekst van de verordening in document PE-CONS 63/13. 
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Artikel 19 

Europese Dienst voor extern optreden 

Deze verordening wordt toegepast overeenkomstig Besluit 2010/427/EU tot vaststelling van de 

organisatie en werking van de EDEO. 

Artikel 20 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de ▌dag na die van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie.  

Zij is van toepassing van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De voorzitter De voorzitter 
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BIJLAGE I 

Partnerlanden, als bedoeld in artikel 1 zijn:  

Algerije 

Armenië 

Azerbeidzjan 

Belarus 

Egypte 

Georgië 

Israël 

Jordanië 

Libanon 

Libië 

Republiek Moldavië 

Marokko 

bezet Palestijns gebied  

Syrië 

Tunesië 

Oekraïne 

▌ 

_______________ 
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BIJLAGE II 

 

Prioriteiten voor steun van de Unie in het kader van deze verordening 

 

 

Ter ondersteuning van de specifieke doelstellingen waarin is voorzien in artikel 2, waarbij 

tevens rekening wordt gehouden met gezamenlijk overeengekomen documenten als vermeld in 

artikel 3, lid 2, kunnen de financiële middelen van de Unie voor de onderstaande prioriteiten 

worden ingezet.  

 

 

Sommige van de prioriteiten kunnen relevant zijn voor meer dan één soort programma's. Bij 

eventuele wijzigingen van deze indicatieve lijst wordt het beginsel shared ownership in acht 

genomen. 

 

 

Horizontale kwesties, zoals diepgewortelde en duurzame democratie, mensenrechten, 

gendergelijkheid, corruptiebestrijding en milieubescherming, zullen in het kader van die 

verschillende prioriteiten aandacht krijgen.  

 

1. Steun van de Unie op bilateraal niveau wordt, naar gelang van het geval, verleend met 

het oog op de volgende prioriteiten:  

 

- mensenrechten, goed bestuur en rechtsstatelijkheid, inclusief hervorming van het 

gerechtelijk apparaat, van het openbaar bestuur en van de veiligheidssector;  

- institutionele samenwerking en capaciteitsontwikkeling, ook voor de uitvoering van EU-

overeenkomsten; 

- ondersteuning van maatschappelijke actoren en van hun rol in hervormingsprocessen 

en democratische transities; 

- duurzame en inclusieve economische ontwikkeling, ook op regionaal en lokaal niveau, 

en territoriale cohesie; 

- ontwikkeling van de sociale sectoren, met name voor de jongeren, met de nadruk op 
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sociale rechtvaardigheid en cohesie, en werkgelegenheid; 

- handel en ontwikkeling van de particuliere sector, inclusief ondersteuning van kleine en 

middelgrote ondernemingen, werkgelegenheid en implementatie van diepe en brede 

vrijhandelsruimten;  

- landbouw en plattelandsontwikkeling, met inbegrip van voedselzekerheid; 

- duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen; 

- de energiesector, met speciale aandacht voor energie-efficiëntie en energie uit 

hernieuwbare bronnen; 

- vervoer en infrastructuur; 

- onderwijs en ontwikkeling van vaardigheden, inclusief beroepsonderwijs en -opleiding; 

- mobiliteit en migratiebeheer, inclusief bescherming van migranten; 

- maatregelen om vertrouwen te scheppen en andere maatregelen die bijdragen aan de 

voorkoming en beslechting van conflicten, inclusief ondersteuning van getroffen 

bevolkingsgroepen en wederopbouw. 

 

Deze prioriteiten kunnen aan meer dan één doelstelling van deze verordening bijdragen. 

 

 

2. Steun van de Unie aan meerdere landen tegelijk wordt, naar gelang van het geval, verleend 

met het oog op de volgende prioriteiten:  

 

- mensenrechten, goed bestuur en rechtsstatelijkheid; 

- institutionele samenwerking en capaciteitsontwikkeling; 

- regionale samenwerking, met name in het kader van het Oostelijk Partnerschap, de Unie 

voor het Middellandse Zeegebied en het Partnerschap voor democratie en gedeelde 

welvaart; 
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- hoger onderwijs en ontwikkeling van vaardigheden, mobiliteit van studenten en 

personeel, jongeren en cultuur; 

- duurzame economische ontwikkeling, handel en ontwikkeling van de particuliere sector, 

en ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen; 

- de energiesector, met inbegrip van energienetten;  

- vervoers- en infrastructuurverbindingen; 

- duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, waaronder water, groene groei, milieu, 

en aanpassing aan en mitigatie van klimaatverandering; 

- ondersteuning van het maatschappelijk middenveld;  

- mobiliteit en migratiebeheer; 

- maatregelen om vertrouwen te scheppen en andere maatregelen die bijdragen aan de 

voorkoming en beslechting van conflicten; 

 

Deze prioriteiten kunnen aan meer dan één doelstelling van deze verordening bijdragen. 

 

 

3. Steun van de Unie via programma's voor grensoverschrijdende samenwerking wordt, 

naar gelang van het geval, verleend met het oog op de volgende prioriteiten:  

 

- economische en sociale ontwikkeling; 

- milieu, volksgezondheid, veiligheid en beveiliging; 

- mobiliteit van personen, goederen en kapitaal. 

 

 

Deze prioriteiten weerspiegelen gemeenschappelijke uitdagingen. Zij vormen het kader voor 

het vaststellen van specifieke prioriteiten met de landen die aan de grensoverschrijdende 

samenwerking deelnemen. Bij het ontwikkelen van de programma's zullen maatschappelijke 

organisaties worden betrokken, die samen met lokale en regionale overheden de voornaamste 

begunstigen van die programma's zullen zijn.  

 

Toewijzing van de financiële middelen per soort programma 

 



 

RR\1012703NL.doc 47/181 PE487.898v02-00 

 NL 

bilaterale programma's: ten hoogste 80%; 

meerlandenprogramma's: ten hoogste 35%;  

grensoverschrijdende samenwerking: ten hoogste 5%. 

 

 

_______________ 
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BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE 

VERKLARING VAN HET EUROPEES PARLEMENT OVER DE OPSCHORTING VAN 
STEUNVERLENING UIT HOOFDE VAN DE FINANCIËLE INSTRUMENTEN 

The European Parliament notes that the Regulation establishing a financing instrument for 

development cooperation, the Regulation establishing a European Neighbourhood Instrument, 

the Regulation establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries and the 

Regulation on the Instrument for Pre-accession Assistance do not contain any explicit reference 

to the possibility of suspending assistance in cases where a beneficiary country fails to observe 

the basic principles enunciated in the respective instrument and notably the principles of 

democracy, rule of law and the respect for human rights.   

The European Parliament considers that any suspension of assistance under these instruments 

would modify the overall financial scheme agreed under the ordinary legislative procedure. As a 

co-legislator and co-branch of the budgetary authority, the European Parliament is therefore 

entitled to fully exercise its prerogatives in that regard, if such a decision is to be taken. 
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VERKLARING VAN DE COMMISSIE OVER DE STRATEGISCHE DIALOOG MET 
HET EUROPEES PARLEMENT1 

On the basis of Article 14 TEU, the Commission will conduct a strategic dialogue with the 

European Parliament prior to the programming of the ENI and after initial consultation of its 

relevant beneficiaries, where appropriate. The Commission will present to the Parliament the 

relevant available documents on programming with indicative allocations foreseen per 

country/region, and, within a country/region, priorities, possible results and indicative allocations 

foreseen per priority for geographic programmes, as well as the choice of assistance modalities*. 

The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on 

programming with thematic priorities, possible results, choice of assistance modalities*, and 

financial allocations for such priorities foreseen in thematic programmes. The Commission will 

take into account the position expressed by the European Parliament on the matter. 

The Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament in preparing the 

Mid Term Review and before any substantial revision of the programming documents during the 

period of validity of this Regulation. 

  

The Commission, if invited by the European Parliament, will explain where Parliament's 

observations have been taken into consideration in the programming documents and any other 

follow-up given to the strategic dialogue. 

 

 

                                                 
1 The Commission will be represented at the responsible Commissioner level 
*Where applicable 
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VERKLARING VAN DE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN 
UTIVOERINGSHANDELINGEN VOOR DE VASTSTELLING VAN SPECIFIEKE 

BEPALINGEN TER UITVOERING VAN BEPAALDE REGELS IN HET EUROPEES 
NABUURSCHAPSINSTRUMENT EN INSTRUMENTEN VOOR PRE-

TOETREDINGSSTEUN (IPA II) 

The Commission considers that the rules for implementing cross-border cooperation 

programmes as set out in Regulation (EU) No [XXX] of the European Parliament and of the 

Council (CIR) and other specific, more detailed implementing rules in Regulation (EU) No 

[XXX] of the European Parliament and of the Council on the Instrument for Pre-accession 

assistance (IPA II), aim at supplementing the basic act and should therefore be delegated acts to 

be adopted on the basis of article 290 TFEU. The Commission will not stand against the 

adoption of the text as agreed by the co-legislators. Nevertheless, the Commission recalls that 

the question of delimitation between Articles 290 and 291 TFEU is currently under examination 

by the Court of justice in the "biocides" case. 
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20.6.2012 

ADVIES VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

aan de Commissie buitenlandse zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

van een Europees nabuurschapsinstrument 

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

Rapporteur voor advies: Nirj Deva 

 

 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

buitenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Artikel 8 van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie voorziet in de 

ontwikkeling van bijzondere betrekkingen 

met de naburige landen, die erop gericht 

zijn een ruimte van welvaart en goed 

nabuurschap tot stand te brengen die stoelt 

op de waarden van de Unie en gekenmerkt 

wordt door nauwe en vreedzame 

betrekkingen die gebaseerd zijn op 

samenwerking. 

(2) Artikel 8 van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie voorziet in de 

ontwikkeling van bijzondere betrekkingen 

met de naburige landen, die erop gericht 

zijn een ruimte van welvaart en goed 

nabuurschap tot stand te brengen die stoelt 

op de waarden van de Unie, als vastgelegd 

in artikel 2 van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie, en gekenmerkt wordt 

door nauwe en vreedzame betrekkingen die 

gebaseerd zijn op samenwerking. 
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Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Sinds de start van het Europees 

nabuurschapsbeleid en de invoering van 

het Europees nabuurschaps- en 

partnerschapsinstrument hebben zich 

ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan, 

zoals de intensivering van de betrekkingen 

met de partners, de start van regionale 

initiatieven en het democratische 

overgangsproces in de regio. Dit leidde tot 

een nieuwe visie op het Europees 

nabuurschapsbeleid, die in 2011 werd 

geformuleerd na een uitgebreide 

strategische evaluatie. In deze visie worden 

de kerndoelstellingen voor de 

samenwerking met de 

nabuurschapslanden beschreven en 

gepleit voor meer steun voor partnerlanden 

die een democratische samenleving willen 

opbouwen en hervormingen doorvoeren, 

overeenkomstig de beginselen van "meer 

voor meer" en wederzijdse 

verantwoordingsplicht. 

(7) Sinds de start van het Europees 

nabuurschapsbeleid en de invoering van 

het Europees nabuurschaps- en 

partnerschapsinstrument hebben zich 

ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan, 

zoals de intensivering van de betrekkingen 

met de partners, de start van regionale 

initiatieven en democratische 

overgangsprocessen, in de landen van het 

oostelijk partnerschap, en met name in de 

zuidelijke oeverstaten van de 

Middellandse Zee na de gebeurtenissen 

van het voorjaar van 2011. Dit leidde tot 

een nieuwe visie op het Europees 

nabuurschapsbeleid, die in 2011 werd 

geformuleerd na een uitgebreide 

strategische evaluatie. Dit beleid legt de 

nadruk op de kerndoelstellingen ter 

bevordering van samenwerking en 

substantiële steun voor partnerlanden die 

een rechtvaardiger en democratischer 

samenleving willen opbouwen, die de 

rechten van de mens en de vrijheden 

eerbiedigt, overeenkomstig de beginselen 

van "meer voor meer" en wederzijdse 

verantwoordingsplicht. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Het bij deze verordening ingestelde 

instrument is bedoeld ter bevordering van 

een grensoverschrijdende 

gedifferentieerde benadering teneinde een 

doeltreffende en snelle uitvoering van 

programma's in de nabuurschapslanden 
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mogelijk te maken, de regionale en 

interregionale ontwikkeling van projecten 

te stimuleren en een gedecentraliseerd 

ontwikkelingsbeleid te bevorderen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) De financieringsbehoefte van het 

externe beleid van de Europese Unie neemt 

toe, maar door de economische 

omstandigheden en de begrotingssituatie 

zijn de middelen daarvoor beperkt. De 

Commissie moet er daarom voor zorgen 

dat de beschikbare middelen zo efficiënt 

mogelijk worden ingezet door gebruik te 

maken van financieringsinstrumenten met 

een hefboomwerking. Het effect zou ook 

kunnen worden vergroot door middelen die 

zijn geïnvesteerd of gegenereerd door 

financieringsinstrumenten opnieuw te 

gebruiken. 

(19) De financieringsbehoefte van het 

externe beleid van de Europese Unie neemt 

toe, maar door de economische 

omstandigheden en de begrotingssituatie 

zijn de middelen daarvoor beperkt. De 

Commissie moet er daarom voor zorgen 

dat de beschikbare middelen zo efficiënt 

mogelijk worden ingezet door gebruik te 

maken van financieringsinstrumenten met 

een hefboomwerking, met interne 

verantwoordingsplicht en transparantie, 

met name bij het verlenen van 

begrotingssteun aan derde landen. Het 

effect zou ook kunnen worden vergroot 

door middelen die zijn geïnvesteerd of 

gegenereerd door 

financieringsinstrumenten opnieuw te 

gebruiken. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Unie streeft naar een ruimte van 

welvaart en goed nabuurschap tussen de 

Europese Unie en de landen en gebieden 

die zijn vermeld in de bijlage (hierna "de 

partnerlanden" genoemd), door de 

ontwikkeling van een bijzonder 

partnerschap. 

1. De Unie streeft naar een ruimte van 

welvaart en goed nabuurschap tussen de 

Europese Unie en de landen en gebieden 

die zijn vermeld in de bijlage (hierna "de 

partnerlanden" genoemd), door de 

ontwikkeling van een bijzonder 

partnerschap, waarmee ook bijgedragen 

wordt aan de bestrijding van de armoede 
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in de partnerlanden. 

Motivering 

 

Het streven van de EU om een actieve rol te spelen in de vermindering van de armoede in de 

regio moet duidelijk worden vermeld. In overeenstemming met artikel 21 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie moet armoedebestrijding genoemd worden als algemene 

doelstelling van het instrument. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De steun uit hoofde van deze 

verordening dient meer politieke 

samenwerking en geleidelijke economische 

integratie tussen de Europese Unie en de 

partnerlanden te bevorderen en met name 

bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van 

partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, 

associatieovereenkomsten, andere 

bestaande en toekomstige overeenkomsten 

en gezamenlijk overeengekomen 

actieplannen. 

1. De steun uit hoofde van deze 

verordening dient meer politieke en sociale 

samenwerking en geleidelijke economische 

integratie tussen de Europese Unie en de 

partnerlanden te bevorderen en met name 

bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van 

partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, 

associatieovereenkomsten, andere 

bestaande en toekomstige overeenkomsten 

en gezamenlijk overeengekomen 

actieplannen. 

 

Amendement  7 

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, armoedebestrijding, 

scheppen van vermogen, onder meer door 

ontwikkeling van de particuliere sector, 

publiek-private samenwerking, meer 

interne economische, sociale en territoriale 

cohesie, plattelandsontwikkeling, 

klimaatmaatregelen, preventie van rampen 

en rampenplannen en crisisparaatheid; 
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Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) bevordering, ontwikkeling en 

consolidering van de waarden waarop de 

Unie is gevestigd, namelijk vrijheid, 

democratie en eerbiediging van de 

mensenrechten en fundamentele 

vrijheden, de beginselen van gelijkheid, de 

rechtsstaat en goed bestuur, door middel 

van dialoog en samenwerking met derde 

landen; 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) meer wederzijds vertrouwen en andere 

maatregelen die bijdragen tot de veiligheid 

en tot het voorkomen en oplossen van 

conflicten; 

(e) actieve bevordering van wederzijds 

vertrouwen en andere maatregelen die 

bijdragen tot de veiligheid en tot het 

voorkomen en oplossen van conflicten, met 

name bevroren conflicten, met inbegrip 

van steun in postcrisissituaties en 

gedurende het proces van natie-opbouw; 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) bevordering van de ontwikkeling 

van hernieuwbare energie (windkracht, 

waterkracht, zonne-energie en 

fotovoltaïsche energie) en bestrijding van 

de opwarming van de atmosfeer teneinde 

de doelstellingen van de Europa 2020-

strategie op het gebied van de koppeling 



 

PE487.898v02-00 56/181 RR\1012703NL.doc 

NL 

van energienetten, waaronder de 

uitvoering van het Mediterraan Plan voor 

zonne-energie en het programma 

Desertec; 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De verwezenlijking van deze 

doelstellingen wordt gemeten aan de hand 

van de periodieke verslagen over de 

tenuitvoerlegging van het beleid; voor de 

doelstellingen van de punten a), d) en e) de 

indicatoren van internationale organisaties 

en andere relevante organen; voor de 

doelstellingen van de punten b), c) en d) de 

overname door de partnerlanden van het 

regelgevingskader van de EU, waar van 

toepassing; en voor de punten c) en f) het 

aantal relevante overeenkomsten en 

samenwerkingsmaatregelen. Deze 

indicatoren omvatten onder andere 

democratische verkiezingen onder 

adequaat toezicht, omvang van de 

corruptie, handelsstromen en indicatoren 

voor interne economische discrepanties, 

waaronder werkgelegenheidscijfers. 

3. De verwezenlijking van deze 

doelstellingen wordt gemeten aan de hand 

van de periodieke verslagen over de 

tenuitvoerlegging van het beleid; voor de 

doelstellingen van de punten a), d) en e) de 

indicatoren van internationale organisaties 

en andere relevante organen; voor de 

doelstellingen van de punten b), c) en d) de 

overname door de partnerlanden van het 

regelgevingskader van de EU, waar van 

toepassing; en voor de punten c) en f) het 

aantal relevante overeenkomsten en 

samenwerkingsmaatregelen. Deze 

indicatoren omvatten onder andere 

democratische verkiezingen en processen 

onder adequaat toezicht, met inbegrip van 

de ontwikkeling van democratische 

politieke partijen en waarborging van de 

politieke rechten van 

verkiezingskandidaten, omvang van de 

corruptie, handelsstromen en indicatoren 

voor interne economische discrepanties, 

waaronder werkgelegenheidscijfers. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het algemene beleidskader voor de 

programmering en uitvoering van de EU-

steun uit hoofde van deze verordening 

1. Het algemene beleidskader voor de 

programmering en uitvoering van de EU-

steun uit hoofde van deze verordening 
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wordt gevormd door de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, de 

associatieovereenkomsten en andere 

bestaande of toekomstige overeenkomsten 

waarmee betrekkingen met de 

partnerlanden tot stand worden gebracht, 

inclusief mededelingen, conclusies van de 

Raad en resoluties van het Europees 

Parlement, alsmede conclusies van 

ministeriële vergaderingen met de 

partnerlanden. 

wordt gevormd door de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, de 

associatieovereenkomsten en andere 

bestaande of toekomstige overeenkomsten 

waarmee betrekkingen met de 

partnerlanden tot stand worden gebracht, 

inclusief mededelingen, conclusies van de 

Raad, resoluties van het Europees 

Parlement, de euromediterrane 

Parlementaire Vergadering, de 

Euromediterrane Vergadering van lokale 

en regionale overheden en de 

Parlementaire Vergadering Euronest, 
alsmede conclusies van ministeriële 

vergaderingen met de partnerlanden. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening wordt qua vorm en omvang 

aangepast aan de inzet van elk partnerland 

voor hervormingen en de vooruitgang bij 

de tenuitvoerlegging daarvan. Deze 

differentiatie moet een afspiegeling 

vormen van de ambitie van het 

partnerschap met de Unie, de vooruitgang 

bij de totstandbrenging van een duurzame 

en blijvende democratie, de vooruitgang bij 

de tenuitvoerlegging van de 

overeengekomen 

hervormingsdoelstellingen, de behoeften 

en capaciteiten van het land en de 

potentiële impact van de EU-steun. 

1. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening wordt qua vorm en omvang 

aangepast aan de inzet van elk partnerland 

voor hervormingen en de vooruitgang bij 

de tenuitvoerlegging daarvan mits de 

verdeling van de financiële middelen 

tussen de gemeenschappelijke strategie 

van de Unie voor het Middellandse 

Zeegebied en het oostelijk partnerschap 

geen belemmering vormt voor de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

elk van beide programma's en niet zo 

wordt uitgevoerd dat de financiering van 

het ene programma ten koste van het 

andere gaat. Deze differentiatie moet een 

afspiegeling vormen van de ambitie van 

het partnerschap met de Unie, de 

vooruitgang bij de totstandbrenging van 

een duurzame en blijvende democratie, de 

vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van 

de overeengekomen 

hervormingsdoelstellingen, de behoeften 

en capaciteiten van het land en de 

potentiële impact van de EU-steun. 
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Amendement  14 

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. 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 om te waarborgen dat zij hun 

eigen verantwoordelijkheid hebben voor 

de betreffende projecten. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij de tenuitvoerlegging van deze 

verordening moet worden gezorgd voor 

samenhang met de andere onderdelen van 

het externe optreden van de Unie en met 

andere relevante beleidsterreinen. De 

maatregelen waarvoor in het kader van 

deze verordening financiering wordt 

verstrekt, inclusief de maatregelen die 

worden beheerd door de Europese 

Investeringsbank (EIB), worden daarom 

gebaseerd op de in artikel 3, leden 1 en 2, 

genoemde documenten inzake het 

samenwerkingsbeleid en op de specifieke 

belangen, beleidsprioriteiten en strategieën 

van de Unie. Hierbij moeten de 

verbintenissen in het kader van 

multilaterale overeenkomsten en 

1. Bij de tenuitvoerlegging van deze 

verordening moet worden gezorgd voor 

samenhang met de andere onderdelen van 

het externe optreden van de Unie en met 

andere relevante beleidsterreinen, als 

vastgelegd in artikel 208 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie over de beleidscoherentie voor 

ontwikkeling. De maatregelen waarvoor in 

het kader van deze verordening 

financiering wordt verstrekt, inclusief de 

maatregelen die worden beheerd door de 

Europese Investeringsbank (EIB), worden 

daarom gebaseerd op de in artikel 3, leden 

1 en 2, genoemde documenten inzake het 

samenwerkingsbeleid en op de specifieke 

belangen, beleidsprioriteiten en strategieën 
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internationale verdragen waarbij de Unie 

en haar partnerlanden partij zijn, worden 

geëerbiedigd. 

van de Unie. Hierbij moeten de 

verbintenissen in het kader van 

multilaterale overeenkomsten en 

internationale verdragen waarbij de Unie 

en haar partnerlanden partij zijn, en de 

verplichtingen met betrekking tot de 

beleidscoherentie voor ontwikkeling, als 

vastgelegd in artikel 208 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie, worden geëerbiedigd. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. In geval van crisis, bedreiging van de 

democratie, de rechtsstaat, de 

mensenrechten of de fundamentele 

vrijheden of bij een door de mens of de 

natuur veroorzaakte ramp kunnen de 

strategiedocumenten ad hoc worden 

herzien. Bij een dergelijke spoedprocedure 

moet de samenhang tussen de EU-steun uit 

hoofde van deze verordening en de steun 

uit hoofde van andere financiële 

instrumenten van de EU worden 

gewaarborgd. Een dergelijke 

spoedprocedure kan leiden tot de 

vaststelling van herziene 

programmeringsdocumenten. In dat geval 

stuurt de Commissie de herziene 

programmeringsdocumenten binnen één 

maand na goedkeuring ter informatie aan 

het Europees Parlement en de Raad. 

9. In geval van crisis, bedreiging van de 

democratie, de rechtsstaat, de 

mensenrechten of de fundamentele 

vrijheden of bij een door de mens of de 

natuur veroorzaakte ramp kunnen de 

strategiedocumenten ad hoc worden 

herzien. Als onderdeel van een dergelijke 

spoedprocedure kunnen maatregelen 

worden geïntroduceerd om activiteiten te 

financieren die de overgang van noodhulp 

naar ontwikkelingsactiviteiten op de lange 

termijn vergemakkelijken, waaronder 

activiteiten om de begunstigden beter voor 

te bereiden op crises. Bij een dergelijke 

spoedprocedure moet de samenhang tussen 

de EU-steun uit hoofde van deze 

verordening en de steun uit hoofde van 

andere financiële instrumenten van de EU, 

zoals het Europees instrument voor 

democratie en mensenrechten (EIDHR) 

of het Europees Fonds voor Democratie, 
worden gewaarborgd. Een dergelijke 

spoedprocedure kan leiden tot de 

vaststelling van herziene 

programmeringsdocumenten. In dat geval 

stuurt de Commissie de herziene 

programmeringsdocumenten binnen één 

maand na goedkeuring ter informatie aan 

het Europees Parlement en de Raad. 
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Motivering 

Het is belangrijk de mogelijkheid te behouden – die ook wordt geboden krachtens verordening 

1638/2006 van 24 oktober 2006 - om programmeringsdocumenten te herzien met het oog op de 

introductie van maatregelen die de overgang van noodhulp naar ontwikkelingsactiviteiten op de 

lange termijn vergemakkelijken. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening treedt in werking op de 

derde dag na de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. Zij is 

van toepassing met ingang van 1 januari 

2014. 

Deze verordening treedt in werking op de 

derde dag na de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. Het 

is van toepassing van 1 januari 2014 tot 31 

december 2020. 
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25.6.2012 

ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNATIONALE HANDEL 

aan de Commissie buitenlandse zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

van een Europees nabuurschapsinstrument 

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

Rapporteur voor advies: María Auxiliadora Correa Zamora 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) is erop gericht een ruimte van welvaart en goed 

nabuurschap aan de grenzen van de EU tot stand te brengen. In het kader van het ENB biedt de 

EU haar buren een geprivilegieerde relatie die gebaseerd is 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.  

 

Het 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, Wit-Rusland, Egypte, 

Georgië, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Moldavië, Oekraïne, de bezette Palestijnse 

gebieden, Syrië en Tunesië. Het beleid wordt gefinancierd met het Europees nabuurschaps- en 

partnerschapsinstrument (ENPI), dat betrekking heeft op de zestien partnerlanden en Rusland. 

 

De veranderingen in de betrekkingen van de EU met haar buurlanden en de ontwikkelingen in 

die landen, met name de opkomst van de Arabische lente, hebben de EU ertoe gebracht haar 

strategische beleidskader voor de betrekkingen met de buurlanden te herzien. De nieuwe aanpak 

voorziet in meer steun voor de partners die een democratische samenleving willen opbouwen en 

hervormingen doorvoeren, overeenkomstig de beginselen van "meer voor meer" en wederzijdse 

verantwoordingsplicht. 

 

Het Europees nabuurschapsinstrument bood een passende omkadering voor het ENB, maar moet 

worden aangepast aan de veranderde situatie en een nieuwe structuur krijgen die de toepassing 

van de beginselen van het nieuwe nabuurschapsbeleid, zoals "meer voor meer", bevordert. 

 

Meer voor meer 
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De vorm en de omvang van de steun voor elk partnerland is afhankelijk van de inzet en de 

vorderingen van dat land in het democratische hervormingsproces en de structurele 

hervormingen die de eerbiediging en naleving van de beginselen van de markteconomie moeten 

verzekeren.  

 

Differentiatie 

 

De middelen die in het kader van het instrument worden ingezet, moeten naar vorm en omvang 

worden afgestemd op de economische situatie en de specifieke behoeften van elk van onze 

buurlanden, alsook op de bereidheid van elk land tot hervormingen en de vorderingen bij de 

toepassing daarvan, in overeenstemming met het beginsel "meer voor meer".  

 

Vereenvoudiging en grotere efficiëntie 

 

De rapporteur steunt de voorstellen van de Commissie om de procedures te stroomlijnen en 

te versoepelen. De regelgeving wordt vereenvoudigd, de toegang van de regio's, de 

partnerlanden, het maatschappelijk middenveld, het mkb, enz. tot de EU-steun wordt verbeterd, 

het programmeringsproces wordt versoepeld en ingekort en de vaststelling van 

uitvoeringsmaatregelen en de uitbetaling van de EU-steun worden bespoedigd.  

 

Specifieke doelstellingen van de EU-steun 

 

Het nabuurschapsinstrument is bedoeld voor de tenuitvoerlegging van partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, associatieovereenkomsten, diepe en brede 

vrijhandelsovereenkomsten (DCFTA) en andere overeenkomsten, alsook voor het bevorderen 

van goed bestuur en rechtvaardige sociale en economische ontwikkeling. 

 

De lijst van specifieke thematische samenwerkingsgebieden moet beter worden afgestemd op de 

kerndoelstellingen en de focus van het ENB. De rapporteur deelt in dat verband het standpunt 

van de Commissie en stelt kerndoelstellingen voor met het oog op de totstandkoming van een 

ruimte van welvaart en goed nabuurschap aan de grenzen van de EU.  

 

De rapporteur stelt voor het nabuurschapsinstrument in te zetten ter bevordering van de 

beginselen van de markteconomie, de openstelling van de markten voor goederen en diensten, de 

samenwerking tussen ondernemingen, de ontwikkeling van de particuliere sector, met name door 

steun aan het mkb en het ondernemerschap, de rechtszekerheid voor investeringen van beide 

partijen, de inzetbaarheid van werknemers, de strijd tegen corruptie, belastingfraude en 

witwaspraktijken, de ontwikkeling van onderlinge energienetwerken en vervoersverbindingen, 

en de versterking van de sociale vangnetten.  

 

Opschorting 

 

De Unie moet consequent en strikt zijn in haar aanpak van het nabuurschap en haar inzet voor de 

totstandkoming van een ruimte van welvaart en democratie. De rapporteur meent dat ernstige en 

herhaalde inbreuken op de regelgeving van de WTO of handelsovereenkomsten met de EU 

voldoende aanleiding moeten zijn om de steun van de Unie geheel of gedeeltelijk op te schorten. 
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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 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Door middel van dialoog en 

samenwerking met derde landen streeft de 

Unie naar bevordering, ontwikkeling en 

consolidering van de waarden waarop de 

Unie is gevestigd, namelijk vrijheid, 

democratie, eerbiediging van de 

mensenrechten en grondrechten, de 

beginselen van gelijkheid en de rechtsstaat. 

(3) Door middel van dialoog en 

samenwerking met derde landen streeft de 

Unie naar bevordering, ontwikkeling en 

consolidering van de waarden waarop de 

Unie is gevestigd, namelijk vrijheid, 

democratie, eerbiediging van de 

mensenrechten en grondrechten, de 

beginselen van gelijkheid, van de 

rechtsstaat en van goed bestuur. 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Artikel 206 van het VWEU bepaalt 

dat de Unie in het gemeenschappelijk 

belang een bijdrage levert tot een 

harmonische ontwikkeling van de 

wereldhandel, tot de geleidelijke 

afschaffing van de beperkingen voor het 

internationale handelsverkeer en voor 

buitenlandse directe investeringen, en tot 

de vermindering van de douane- en 

andere belemmeringen. 

 



 

RR\1012703NL.doc 65/181 PE487.898v02-00 

 NL 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) In het kader van het Europees 

nabuurschapsbeleid biedt de Unie de 

nabuurschapslanden een geprivilegieerde 

relatie die is gebaseerd op de inzet voor de 

gemeenschappelijke waarden en beginselen 

met betrekking tot democratie en 

mensenrechten, de rechtsstaat, goed 

bestuur, de markteconomie en duurzame 

ontwikkeling. 

(5) In het kader van het Europees 

nabuurschapsbeleid biedt de Unie de 

nabuurschapslanden een geprivilegieerde 

relatie die is gebaseerd op de inzet voor de 

gemeenschappelijke waarden en beginselen 

met betrekking tot democratie en 

mensenrechten, de rechtsstaat, goed 

bestuur, een goed werkende 

markteconomie en duurzame ontwikkeling, 

die de huidige overgangsprocessen 

moeten bevorderen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Met het oog op een betere 

samenwerking tussen subregio's en 

regio's en in de hele nabuurschapsregio 

en op nauwere grensoverschrijdende 

samenwerking, moet bijzondere aandacht 

uitgaan naar het handelsbeleid en de 

mogelijkheden die dit biedt om de 

ontwikkeling in de partnerlanden te 

bevorderen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 bis (nieuw)   

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) De sluiting van diepe en brede 

vrijhandelsovereenkomsten (DCFTA) 

tussen de EU en de buurlanden is een 
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prioriteit die een geleidelijke en 

evenwichtige openstelling van de markten 

voor goederen en diensten van beide 

partijen moet waarborgen, moet voorzien 

in passende mechanismen voor de 

uitvoering van de desbetreffende 

maatregelen en ervoor moet zorgen dat de 

partnerlanden op fytosanitair en op 

milieugebied vergelijkbare normen 

hanteren als de EU en ook minimale 

sociale normen vaststellen. Eens deze 

overeenkomsten zijn goedgekeurd, kan 

het Europees nabuurschapsinstrument 

ook nuttig worden ingezet bij de 

voorbereiding van de tenuitvoerlegging 

ervan. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 ter) De openstelling van de markt voor 

overheidsopdrachten en het waarborgen 

van de rechtszekerheid voor de 

investeringen van beide partijen moeten 

tot de kerndoelstellingen van het 

nabuurschapsbeleid van de Unie behoren. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) De financieringsbehoefte van het 

externe beleid van de Europese Unie neemt 

toe, maar door de economische 

omstandigheden en de begrotingssituatie 

zijn de middelen daarvoor beperkt. De 

Commissie moet er daarom voor zorgen 

dat de beschikbare middelen zo efficiënt 

mogelijk worden ingezet door gebruik te 

(19) De financieringsbehoefte van het 

externe beleid van de Europese Unie neemt 

toe, maar door de economische 

omstandigheden en de begrotingssituatie 

zijn de middelen daarvoor beperkt. De 

Commissie moet er daarom voor zorgen 

dat de beschikbare middelen zo efficiënt 

mogelijk worden ingezet door gebruik te 
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maken van financieringsinstrumenten met 

een hefboomwerking. Het effect zou ook 

kunnen worden vergroot door middelen die 

zijn geïnvesteerd of gegenereerd door 

financieringsinstrumenten opnieuw te 

gebruiken. 

maken van financieringsinstrumenten met 

een hefboomwerking. Het effect zou ook 

kunnen worden vergroot door het 

hefboomvermogen van de Europese 

Investeringsbank (EIB) en de Europese 

Bank voor Wederopbouw en 

Ontwikkeling (EBWO) beter te benutten 

en door middelen die zijn geïnvesteerd of 

gegenereerd door 

financieringsinstrumenten opnieuw te 

gebruiken. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Gelijke kansen voor mannen en 

vrouwen en bestrijding van discriminatie 

moeten horizontale doelstellingen zijn voor 

alle maatregelen in het kader van deze 

verordening. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) De Unie streeft in de betrekkingen met 

al haar partners in de wereld naar de 

bevordering van fatsoenlijk werk en de 

ratificatie en effectieve implementatie van 

internationale erkende arbeidsnormen en 

multilaterale milieuverdragen. 

 

(22) De Unie streeft in de betrekkingen met 

al haar partners in de wereld naar de 

bevordering van fatsoenlijk werk en 

sociale rechtvaardigheid, de ratificatie en 

effectieve implementatie van internationale 

erkende arbeidsnormen en multilaterale 

milieuverdragen, alsook goed bestuur en 

de bestrijding van corruptie, 

belastingfraude en witwaspraktijken. 

 

Amendement  10 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Unie streeft naar een ruimte van 

welvaart en goed nabuurschap tussen de 

Europese Unie en de landen en gebieden 

die zijn vermeld in de bijlage (hierna "de 

partnerlanden" genoemd), door de 

ontwikkeling van een bijzonder 

partnerschap. 

1. De Unie streeft naar een ruimte van 

welvaart, sociale rechtvaardigheid en goed 

nabuurschap tussen de Europese Unie en 

de landen en gebieden die zijn vermeld in 

de bijlage (hierna "de partnerlanden" 

genoemd), door de ontwikkeling van een 

bijzonder partnerschap. 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De steun uit hoofde van deze 

verordening dient meer politieke 

samenwerking en geleidelijke economische 

integratie tussen de Europese Unie en de 

partnerlanden te bevorderen en met name 

bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van 

partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, 

associatieovereenkomsten, andere 

bestaande en toekomstige overeenkomsten 

en gezamenlijk overeengekomen 

actieplannen. 

4. De steun uit hoofde van deze 

verordening dient meer politieke 

samenwerking en geleidelijke economische 

integratie tussen de Europese Unie en de 

partnerlanden te bevorderen en met name 

bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van 

partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, 

associatieovereenkomsten, diepe en brede 

vrijhandelsovereenkomsten (DCFTA) 

en andere bestaande en toekomstige 

overeenkomsten en gezamenlijk 

overeengekomen actieplannen. 

 

 

Amendement 12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) bevordering van de mensenrechten en 

fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, de 

gelijkheidsbeginselen, duurzame en 

blijvende democratie, goed bestuur en de 

ontwikkeling van een florerend 

a) bevordering van de mensenrechten en 

fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, de 

gelijkheidsbeginselen, duurzame en 

blijvende democratie, de principes van de 

sociale markteconomie, goed bestuur, de 
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maatschappelijk middenveld, waaronder de 

sociale partners; 
strijd tegen corruptie, belastingfraude en 

witwaspraktijken en de ontwikkeling van 

een florerend maatschappelijk middenveld, 

waaronder de sociale partners; 

 

 

Amendement 13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) geleidelijke integratie in de interne 

markt van de EU en meer samenwerking 

binnen en tussen sectoren, onder andere 

door aanpassing aan de wet- en 

regelgeving van de EU en andere 

internationale normen, institutionele 

opbouw en investeringen, met name in 

onderlinge verbindingen; 

(b) geleidelijke integratie in en 

toenemende economische uitwisseling met 
de interne markt van de EU en meer 

samenwerking binnen en tussen sectoren, 

onder andere door openstelling van de 

markten voor goederen en diensten en 

aanpassing aan de wet- en regelgeving van 

de EU en andere internationale normen, 

institutionele opbouw en investeringen, 

met name in onderlinge energienetwerken 

en vervoersverbindingen; 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het scheppen van een klimaat voor goed 

beheerde mobiliteit van mensen en 

bevordering van contacten tussen mensen; 

c) het scheppen van een klimaat voor goed 

beheerde mobiliteit van mensen, actieve 

participatie van het maatschappelijk 

middenveld en de sociale partners en 

bevordering van contacten tussen mensen 

en samenwerking tussen ondernemingen, 

waarbij de beschikbare middelen 

doeltreffender kunnen worden ingezet 

om een hefboomeffect in de regionale 

integratie te bewerkstelligen en bij te 

dragen tot de oplossing van interne 

conflicten en de vermindering van de 

migratie-uitstroom; 
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Amendement  15 

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, door 

de versterking van de sociale vangnetten, 

het bevorderen van waardig werk, de 

ratificatie en daadwerkelijke toepassing 

van de internationale arbeidsnormen, de 

verbetering van de inzetbaarheid en 

opleiding van werknemers en de 
ontwikkeling van overheidsdiensten en de 

particuliere sector, met name via steun aan 

het mkb en het ondernemerschap; meer 

interne economische, sociale en territoriale 

cohesie, plattelandsontwikkeling, 

klimaatmaatregelen en rampenparaatheid;  

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) openstelling van de markten van de 

landen van het nabuurschap voor 

Europese ondernemingen; 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter e (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e) het creëren van een gunstig kader voor 

buitenlandse directe investeringen, dat 

rechtszekerheid biedt voor de 

investeringen van beide partijen; 
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Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De verwezenlijking van deze 

doelstellingen wordt gemeten aan de hand 

van de periodieke verslagen over de 

tenuitvoerlegging van het beleid; voor de 

doelstellingen van de punten a), d) en e) de 

indicatoren van internationale organisaties 

en andere relevante organen; voor de 

doelstellingen van de punten b), c) en d) de 

overname door de partnerlanden van het 

regelgevingskader van de EU, waar van 

toepassing; en voor de punten c) en f) het 

aantal relevante overeenkomsten en 

samenwerkingsmaatregelen. Deze 

indicatoren omvatten onder andere 

democratische verkiezingen onder 

adequaat toezicht, omvang van de 

corruptie, handelsstromen en indicatoren 

voor interne economische discrepanties, 

waaronder werkgelegenheidscijfers. 

6. De verwezenlijking van deze 

doelstellingen wordt gemeten aan de hand 

van de periodieke verslagen over de 

tenuitvoerlegging van het beleid; voor de 

doelstellingen van de punten a), d) en e) de 

indicatoren van internationale organisaties 

en andere relevante organen; voor de 

doelstellingen van de punten b), c) en d) de 

overname door de partnerlanden van het 

regelgevingskader van de Unie, waar van 

toepassing; en voor de punten c) en f) het 

aantal relevante overeenkomsten en 

samenwerkingsmaatregelen. Deze 

indicatoren omvatten onder andere 

democratische verkiezingen onder 

adequaat toezicht, pluralisme of 

concentratie van de media, omvang van de 

corruptie, handelsstromen en 

investeringen, en indicatoren voor de 

tendensen inzake interne economische en 

sociale discrepanties, waaronder 

werkgelegenheidscijfers. 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het algemene beleidskader voor de 

programmering en uitvoering van de EU-

steun uit hoofde van deze verordening 

wordt gevormd door de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, de 

associatieovereenkomsten en andere 

bestaande of toekomstige overeenkomsten 

waarmee betrekkingen met de 

partnerlanden tot stand worden gebracht, 

inclusief mededelingen, conclusies van de 

Raad en resoluties van het Europees 

1. Het algemene beleidskader voor de 

programmering en uitvoering van de 

EU-steun uit hoofde van deze verordening 

wordt gevormd door de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, de 

associatieovereenkomsten, de diepe en 

brede vrijhandelsovereenkomsten 

(DCFTA) en andere bestaande of 

toekomstige overeenkomsten waarmee 

betrekkingen met de partnerlanden tot 

stand worden gebracht, inclusief 
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Parlement, alsmede relevante conclusies 

van ministeriële vergaderingen met de 

partnerlanden. 

mededelingen, conclusies van de Raad en 

resoluties van het Europees Parlement, 

alsmede conclusies van ministeriële 

vergaderingen met de partnerlanden. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening wordt qua vorm en omvang 

aangepast aan de inzet van elk partnerland 

voor hervormingen en de vooruitgang bij 

de tenuitvoerlegging daarvan. Deze 

differentiatie moet een afspiegeling 

vormen van de ambitie van het 

partnerschap met de Unie, de vooruitgang 

bij de totstandbrenging van een duurzame 

en blijvende democratie, de vooruitgang bij 

de tenuitvoerlegging van de 

overeengekomen 

hervormingsdoelstellingen, de behoeften 

en capaciteiten van het land en de 

potentiële impact van de EU-steun. 

1. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening wordt qua vorm en omvang 

aangepast aan de inzet van elk partnerland 

voor hervormingen en de vooruitgang bij 

de tenuitvoerlegging daarvan. Deze 

differentiatie moet een afspiegeling 

vormen van de ambitie van het 

partnerschap met de Unie, de vooruitgang 

bij de totstandbrenging van een duurzame 

en blijvende democratie, de inachtneming,  

eerbiediging en naleving van de 

basisprincipes van de rechtsstaat en de 

sociale markteconomie, de vooruitgang bij 

de tenuitvoerlegging van de 

overeengekomen 

hervormingsdoelstellingen, de behoeften 

en capaciteiten van het land en de 

potentiële impact van de EU-steun. 

 

Amendement  21 

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 

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 en de sociale partners 
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niet-overheidsactoren betrokken bij het 

opstellen, uitvoeren en controleren van de 

EU-steun. 

betrokken bij het opstellen, uitvoeren en 

controleren van de EU-steun. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie, de lidstaten en de EIB 

waarborgen de samenhang tussen de steun 

uit hoofde van deze verordening en andere 

steun van de Unie, de lidstaten en de EIB. 

2. De Commissie, de lidstaten en de EIB 

waarborgen de samenhang tussen de steun 

uit hoofde van deze verordening en andere 

steun van de Unie, de lidstaten, de EIB en 

de EBWO. 

 

 

Amendement 23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Unie doet, in overleg met de 

lidstaten, het nodige voor een goede 

coördinatie en samenwerking met 

multilaterale en regionale organisaties en 

entiteiten, waaronder Europese financiële 

instellingen, internationale financiële 

instellingen, agentschappen, fondsen en 

programma's van de Verenigde Naties, 

particuliere en politieke stichtingen en niet-

EU-donoren. 

4. De Unie doet, in overleg met de 

lidstaten, het nodige voor een goede 

coördinatie en samenwerking met 

multilaterale en regionale organisaties en 

entiteiten, waaronder Europese financiële 

instellingen, agentschappen, fondsen en 

programma's van de Verenigde Naties, 

particuliere en politieke stichtingen en niet-

EU-donoren, waarbij de soevereiniteit en 

de economische keuzes van elk land ten 

volle worden geëerbiedigd. 

 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. In geval van crisis, bedreiging van de 

democratie, de rechtsstaat, de 

9. In geval van crisis, bedreiging van de 

democratie, de rechtsstaat, de 
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mensenrechten of de fundamentele 

vrijheden of bij een door de mens of de 

natuur veroorzaakte ramp kunnen de 

strategiedocumenten ad hoc worden 

herzien. Bij een dergelijke spoedprocedure 

moet de samenhang tussen de EU-steun uit 

hoofde van deze verordening en de steun 

uit hoofde van andere financiële 

instrumenten van de EU worden 

gewaarborgd. Een dergelijke 

spoedprocedure kan leiden tot de 

vaststelling van herziene 

programmeringsdocumenten. In dat geval 

stuurt de Commissie de herziene 

programmeringsdocumenten binnen één 

maand na goedkeuring ter informatie aan 

het Europees Parlement en de Raad. 

mensenrechten of de fundamentele 

vrijheden, bij ernstige inbreuken op de 

regelgeving van de 

Wereldhandelsorganisatie (WTO) of 

handelsovereenkomsten met de Unie, 
of bij een door de mens of de natuur 

veroorzaakte ramp kunnen de 

strategiedocumenten ad hoc worden 

herzien. Bij een dergelijke spoedprocedure 

moet de samenhang tussen de EU-steun uit 

hoofde van deze verordening en de steun 

uit hoofde van andere financiële 

instrumenten van de EU worden 

gewaarborgd. Een dergelijke 

spoedprocedure kan leiden tot de 

vaststelling van herziene 

programmeringsdocumenten. In dat geval 

stuurt de Commissie de herziene 

programmeringsdocumenten binnen één 

maand na goedkeuring ter informatie aan 

het Europees Parlement en de Raad. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onverminderd de bepalingen inzake de 

opschorting van de hulp die zijn 

opgenomen in de met de partnerlanden en -

regio's gesloten partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, nodigt de 

Commissie een land dat de beginselen met 

betrekking tot democratie, de rechtsstaat en 

de eerbiediging van mensenrechten en 

fundamentele vrijheden niet eerbiedigt, uit 

tot overleg om een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing te vinden, behalve 

in bijzonder dringende gevallen. Als dit 

overleg niet tot een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing leidt, als overleg 

wordt geweigerd of in bijzonder dringende 

gevallen, kan de Raad passende 

maatregelen treffen overeenkomstig artikel 

215, lid 1, van het Verdrag betreffende de 

Onverminderd de bepalingen inzake de 

opschorting van de hulp die zijn 

opgenomen in de met de partnerlanden en 

-regio's gesloten partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, nodigt de 

Commissie een land dat de beginselen met 

betrekking tot democratie, de rechtsstaat en 

de eerbiediging van mensenrechten en 

fundamentele vrijheden niet eerbiedigt of 

ernstig en herhaaldelijk in gebreke blijft 

bij de toepassing van de regelgeving van 

de WTO of handelsovereenkomsten met 

de Unie, uit tot overleg om een voor beide 

partijen aanvaardbare oplossing te vinden, 

behalve in bijzonder dringende gevallen. 

Als dit overleg niet tot een voor beide 

partijen aanvaardbare oplossing leidt, als 

overleg wordt geweigerd of in bijzonder 
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werking van de Europese Unie; dit kan 

gehele of gedeeltelijke opschorting van de 

hulp omvatten. 

dringende gevallen, kan de Raad passende 

maatregelen treffen overeenkomstig artikel 

215, lid 1, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie; dit kan 

gehele of gedeeltelijke opschorting van de 

hulp omvatten. 
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7.6.2012 

ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE 

aan de Commissie buitenlandse zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

van een Europees nabuurschapsinstrument 

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

Rapporteur voor advies: Jan Kozłowski 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Het algemene doel van het nabuurschapsbeleid van de EU is de uitbreiding van de ruimte van 

vrijheid, democratie en eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden tot de 

naburige landen, zoals vastgelegd in artikel 8 van het VEU. Dit beleid kan worden beschouwd 

als een investering in de toekomst van de EU en het betreft 16 partners ten oosten en zuiden van 

de EU. 

 

Het Commissievoorstel inzake een nieuw Europees nabuurschapsinstrument zal de buurlanden 

van de EU ten goede komen doordat steun wordt verleend aan een verdergaande politieke 

samenwerking, nauwere economische integratie met de EU en steun aan een doeltreffende en 

duurzame overgang naar de democratie. 

 

Voornaamste onderdelen van het Commissievoorstel 

 

1. Agenda voor vereenvoudiging 

 

De Commissie diende haar voorstel voor een verordening tot vaststelling van een Europees 

nabuurschapsinstrument op 7 december 2011 in. Het voorstel strookt met de algemene agenda 

ter vereenvoudiging van het wetgevingskader in het eerstvolgend meerjarig financieel kader 

2014-2020 doordat de nadruk wordt gelegd op de volgende elementen: 

 

- meer efficiëntie middels differentiatie van de begunstigden en toepassing van het "meer voor 

meer"-beginsel - er worden financiële stimulansen voor de meest ambitieuze 

nabuurschapslanden geïntroduceerd; 

 

- meer flexibiliteit en makkelijkere toegang tot financiële middelen voor begunstigden, met name 

via een intensief gebruik van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen; 
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- het stroomlijnen en terugbrengen van 29 thematische doelstellingen tot 6 kerndoelstellingen; 

 

- één enkel programmeringsinstrument voor de meeste nabuurschapslanden (het integrale 

steunkader); 

 

- meer harmonisatie en vereenvoudiging dankzij de invoering van de nieuwe horizontale 

kaderverordening om te zorgen voor de samenhang van externe instrumenten en het volledige 

gebruik van synergieën, alsmede voor meer rechtszekerheid; 

 

- meer coördinatie en samenhang van de steunverlening tussen de EU en de lidstaten en ook 

andere internationale donoren; 

 

- de mogelijkheid van de overdracht van middelen uit het Europees nabuurschapsinstrument en 

het desbetreffende onderdeel van de EU-begroting om grensoverschrijdende uitdagingen het 

hoofd te bieden; 

 

- groter gebruik van financiële instrumenten om te streven naar de meest efficiënte aanwending 

van de beschikbare middelen - herinvestering van middelen die door de financiële instrumenten 

zijn gegenereerd, vermenging, enz.; 

 

- van medefinanciering kan worden afgeweken in naar behoren gemotiveerde gevallen, wanneer 

het nodig is om het maatschappelijk middenveld en niet-overheidsactoren te steunen. 

 

2. Bijdrage aan Europa 2020 en andere doelstellingen van het intern beleid van de EU 

 

Het nieuw Europees nabuurschapsinstrument houdt nauwer verband met het intern beleid van de 

EU, met name de doelstellingen van Europa 2020, klimaatverandering, mensenrechten en 

democratie. 

 

3. Gevolgen voor de begroting 

 

Het Commissievoorstel voor de totale toewijzingen voor het Europees nabuurschapsinstrument 

laat een stijging van 19% zien in vaste prijzen van 2011 (van 13,546 miljard euro in het huidig 

meerjarig financieel kader naar 16,079 miljard euro in het toekomstig meerjarig financieel 

kader). 

 

In het kader van het "Erasmus voor iedereen"- programma is voorzien in toewijzingen - de 

financiering zal afkomstig zijn van de financiële middelen van het Europees 

nabuurschapsinstrument en de andere instrumenten die van deze toewijzingen profiteren. De 

toewijzingen kunnen worden aangepast bij ingrijpende onvoorziene omstandigheden die de 

stroomlijning van deze middelen in een andere richting noodzakelijk maken. Uw rapporteur stelt 

voor dit indicatieve bedrag te vervangen door een percentage van de financiële toewijzingen van 

de deelnemende instrumenten. 

 

Tekortkomingen van het voorstel 

 

Om de tekortkomingen van het Commissievoorstel te verhelpen wil uw rapporteur zich in zijn 



 

RR\1012703NL.doc 79/181 PE487.898v02-00 

 NL 

advies concentreren op de volgende punten: 

 

o met het oog op de financiële onafhankelijkheid en de optimale voorwaarden voor de 

verwezenlijking van de doelstellingen mag het opzetten van nieuwe externe instrumenten 

geen negatieve gevolgen hebben voor de financiering van bestaande instrumenten; 

o volledige deelneming van de begrotingsautoriteit aan het besluitvormingsproces en de 

tenuitvoerlegging, wanneer middelen uit de EU-begroting worden gebruikt; 

o meer coördinatie met de voorschriften van het Financieel Reglement; 

o meer nadruk op de coördinatie van de steun ten einde overlappingen te verminderen en 

de samenhang met maatregelen van de EU en de lidstaten, maar ook andere plaatselijke, 

regionale en internationale donoren te verbeteren; 

o eerbiediging van de behoeften en verschillen van de oostelijke en zuidelijke partners bij 

de uitbetaling van begrotingsmiddelen, waarbij tevens wordt gezorgd voor een 

toereikende mate van flexibiliteit om op onvoorziene omstandigheden te kunnen 

reageren; 

o toepassing van het "meer voor meer"-beginsel met gebruikmaking van transparante, 

objectieve en concrete prestatie-indicatoren ten einde misbruik van EU-middelen te 

voorkomen; 

o opneming van het concept van macroregionale strategieën naast de andere 

grensoverschrijdende maatregelen, aangezien aldus wordt gezorgd voor een grotere 

hefboomwerking en een nog gestroomlijnder gebruik van de schaarse EU-middelen. 

 

AMENDEMENTEN 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie buitenlandse zaken 

onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen: 

Amendement  1 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. wijst erop dat de in het 

wetgevingsvoorstel genoemde financiële 

middelen slechts een indicatie voor de 

wetgevingsautoriteit vormen en dat deze 

niet kunnen worden vastgesteld zolang er 

geen overeenstemming is bereikt over het 

voorstel voor een verordening tot bepaling 

van het meerjarig financieel kader voor 

de periode 2014-2020; 
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Amendement  2 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. herinnert aan zijn resolutie van 

8 juni 2011 over "Investeren in de 

toekomst: een nieuw meerjarig financieel 

kader (MFK) voor een concurrerend, 

duurzaam en integratiegericht Europa"; 

herhaalt dat in het volgende MFK 

voldoende aanvullende financiële 

middelen ter beschikking moeten worden 

gesteld om de Unie in staat te stellen 

uitvoering te geven aan haar huidige 

beleidsprioriteiten en de nieuwe taken 

zoals vastgelegd in het Verdrag van 

Lissabon, alsook in te spelen op 

onvoorziene gebeurtenissen; wijst erop 

dat, zelfs als het niveau van de middelen 

van het volgende MFK ten minste 5% 

hoger ligt dan het niveau van 2013, 

slechts een bescheiden bijdrage kan 

worden geleverd aan het realiseren van de 

afgesproken doelen en toezeggingen van 

de Unie en het beginsel van solidariteit in 

de Unie; vraagt de Raad, indien hij deze 

benadering niet deelt, duidelijk aan te 

geven welke van zijn politieke prioriteiten 

of projecten geheel opgegeven kunnen 

worden, ondanks de bewezen Europese 

meerwaarde daarvan; 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1) Bij deze verordening moet voor de 

gehele looptijd van het hierin ingestelde 

instrument een financieel 

referentiebedrag worden vastgesteld dat 

voor de begrotingsautoriteit het 

voornaamste referentiepunt in de loop van 
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de jaarlijkse begrotingsprocedure vormt, 

in de zin van punt [..] van het 

interinstitutioneel akkoord van XX/201Z 

tussen het Europees Parlement, de Raad 

en de Commissie betreffende 

samenwerking in begrotingszaken en 

goed financieel beheer. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging -1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1 bis) De verbetering van de 

tenuitvoerlegging en kwaliteit van de 

bestedingen zou een leidend beginsel 

moeten zijn voor het verwezenlijken van 

de doelstellingen van het hierbij 

ingestelde instrument, waarbij het 

optimale gebruik van de financiële 

middelen wordt gewaarborgd. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging -1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1 ter) Het is belangrijk ervoor te zorgen 

dat het hierbij ingestelde instrument 

financieel deugdelijk wordt beheerd, dat 

het zo effectief en zo gebruikersvriendelijk 

mogelijk wordt uitgevoerd, en dat de 

rechtszekerheid en toegankelijkheid van 

het instrument voor alle deelnemers wordt 

gewaarborgd. 
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Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Democratie en mensenrechten zijn 

zeer belangrijk in de betrekkingen van de 

Unie met de partnerlanden en hiertoe 

worden nieuwe structuren, zoals het 

Europees Fonds voor democratie, het 

Europees instrument voor democratie en 

mensenrechten (EIDHR) en het 

Stabiliteitsinstrument (IFS), ingesteld ter 

ondersteuning van het maatschappelijk 

middenveld waarbij wordt erkend dat deze 

elkaar aanvullen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) De steun die via het Europees 

nabuurschapsinstrument aan de 

aangrenzende ontwikkelingslanden en 

partnerlanden wordt verstrekt, moet los 

staan van de steun die aan deze landen 

wordt verstrekt via het 

financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking. Voor de 

diverse financieringsinstrumenten waarin 

in het nieuwe meerjarig financieel kader 

voor de periode 2014-2020 is voorzien, 

moeten onderscheiden programmeringen 

worden ingesteld. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) De Unie moet een duurzaam 

industrieel beleid bevorderen en zorgen 

voor knowhow door capaciteitsopbouw op 

diverse niveaus. Bij de door de Unie en 

andere donoren verstrekte steun aan 

bedrijven moet rekening worden 

gehouden met het milieuvriendelijke 

karakter van de bedrijfsactiviteit. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Om de doelstellingen van het 

Europees nabuurschapsbeleid te 

verwezenlijken wordt gezorgd voor een 

billijk evenwicht tussen de oostelijke en 

zuidelijke dimensie, waarbij een adequate 

mate van flexibiliteit wordt gewaarborgd 

en een prestatiegedreven aanpak wordt 

gevolgd die is gericht op verbintenissen en 

vooruitgang ten aanzien van 

hervormingen in de partnerlanden met 

inachtneming van de historische, 

financiële en politieke situatie in het 

Europese nabuurschap. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. De begunstigden van het Europees 

nabuurschapsinstrument worden 

eveneens betrokken bij het verwezenlijken 

van de doelstellingen van de Europa 

2020-strategie voor slimme, duurzame en 

inclusieve groei, en zij eerbiedigen de 
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beginselen van de democratie, de 

rechtsstaat, de universaliteit en 

ondeelbaarheid van de mensenrechten, de 

milieubescherming, de rechten van de 

werknemers, de sociale gerechtigheid en 

het ondernemerschap. Er wordt ook 

bijzondere aandacht besteed aan 

maatregelen om de armoede terug te 

dringen en de sociale bescherming te 

bevorderen voor de kwetsbaarste burgers 

die het risico van armoede en sociale 

uitsluiting lopen. Bovendien worden zij 

ondersteund met het oog op de 

ontwikkeling van de institutionele en 

absorptiecapaciteit die nodig is om de 

financiële middelen van de Unie optimaal 

te gebruiken. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. De steun uit hoofde van deze 

verordening vormt een afspiegeling van 

de doelstellingen van de Europa 2020-

strategie, gezien de behoefte aan 

samenhang tussen het extern en intern 

beleid van de Unie. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De steun uit hoofde van deze 

verordening dient meer politieke 

samenwerking en geleidelijke economische 

integratie tussen de Europese Unie en de 

partnerlanden te bevorderen en met name 

bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van 

partnerschaps- en 

1. De steun uit hoofde van deze 

verordening dient meer politieke 

samenwerking en geleidelijke economische 

integratie tussen de Europese Unie en de 

partnerlanden te bevorderen en met name 

bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van 

partnerschaps- en 
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samenwerkingsovereenkomsten, 

associatieovereenkomsten, andere 

bestaande en toekomstige overeenkomsten 

en gezamenlijk overeengekomen 

actieplannen. 

samenwerkingsovereenkomsten, 

associatieovereenkomsten, andere 

bestaande en toekomstige overeenkomsten, 

verklaringen van multilaterale en 

parlementaire topconferenties in het 

kader van de oostelijke en zuidelijke 

dimensies van het Europees 

nabuurschapsbeleid en gezamenlijk 

overeengekomen actieplannen. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) bevordering van de mensenrechten en 

fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, de 

gelijkheidsbeginselen, duurzame en 

blijvende democratie, goed bestuur en de 

ontwikkeling van een florerend 

maatschappelijk middenveld, waaronder de 

sociale partners; 

(a) bevordering van de mensenrechten en 

fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, de 

gelijkheidsbeginselen, een duurzame en 

blijvende democratie die versterkt wordt 

op regionaal en lokaal niveau, goed 

bestuur, de bestrijding van corruptie, de 

ondersteuning van institutionele en 

capaciteitsopbouw met bijzondere nadruk 

op regionale en lokale autoriteiten, die de 

bevoegdheid moeten krijgen voor de 

verstrekking van basisdiensten, de 

ondersteuning van democratische 

decentralisatie en de ontwikkeling van een 

florerend maatschappelijk middenveld dat 

voor meer verantwoordingsplicht zorgt, 

waaronder de sociale partners; 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) geleidelijke integratie in de interne 

markt van de EU en meer samenwerking 

binnen en tussen sectoren, onder andere 

door aanpassing aan de wet- en 

regelgeving van de EU en andere 

(b) geleidelijke integratie in de interne 

markt van de EU en meer samenwerking 

binnen en tussen sectoren, onder andere 

door aanpassing aan de wet- en 

regelgeving van de EU en andere 
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internationale normen, institutionele 

opbouw en investeringen, met name in 

onderlinge verbindingen; 

internationale normen, institutionele 

opbouw en investeringen die stroken met 

een duurzaam industrieel beleid, met 

name in onderlinge verbindingen; 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het scheppen van een klimaat voor goed 

beheerde mobiliteit van mensen en 

bevordering van contacten tussen mensen; 

(c) het scheppen van een klimaat voor goed 

beheerde mobiliteit van mensen en 

bevordering van contacten tussen mensen; 

de facilitering van legale migratie en de 

instelling van een kader ter ondersteuning 

van asielzoekers en de wederopneming 

van vluchtelingen; 

 

Amendement  16 

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, armoedebestrijding en 

sociale gerechtigheid, onder meer door 

ontwikkeling van de particuliere sector; 

meer interne economische, sociale en 

territoriale cohesie, 

plattelandsontwikkeling, 

klimaatmaatregelen, energie-efficiëntie en 

rampenparaatheid; 
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Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f bis) aanmoediging van de actieve 

deelneming van de partnerlanden en de 

actoren van het maatschappelijk 

middenveld aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen van Europa 2020 inzake 

slimme, duurzame en inclusieve groei, 

met inbegrip van de ontwikkeling van 

beleid om kleine en middelgrote 

ondernemingen te helpen. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Naast periodieke verslagen komt er een 

algemene evaluatie van de afgewerkte en 

de lopende programma's en wordt de 

monitoring van de steun geïntensiveerd, 

om extra feedback te verkrijgen, met het 

oog op een aanpassing van de opzet van 

de programma's en om een besluit te 

kunnen nemen over de toewijzing van de 

middelen. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Het Europees 

nabuurschapsinstrument dient tevens als 

een instrument voor de opbouw en 

vergroting van toereikende institutionele 

en administratieve capaciteit ten einde 
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voor het juiste gebruik van de financiële 

middelen van de Unie te zorgen. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het algemene beleidskader voor de 

programmering en uitvoering van de EU-

steun uit hoofde van deze verordening 

wordt gevormd door de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, de 

associatieovereenkomsten en andere 

bestaande of toekomstige overeenkomsten 

waarmee betrekkingen met de 

partnerlanden tot stand worden gebracht, 

inclusief mededelingen, conclusies van de 

Raad en resoluties van het Europees 

Parlement, alsmede conclusies van 

ministeriële vergaderingen met de 

partnerlanden. 

1. Het algemene beleidskader voor de 

programmering en uitvoering van de EU-

steun uit hoofde van deze verordening 

wordt gevormd door de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, de 

associatieovereenkomsten en andere 

bestaande of toekomstige overeenkomsten 

waarmee betrekkingen met de 

partnerlanden tot stand worden gebracht, 

inclusief mededelingen, conclusies van de 

Raad en resoluties van het Europees 

Parlement, alsmede documenten zoals 

verklaringen van topconferenties en 
conclusies van ministeriële vergaderingen 

met de partnerlanden, met name in het 

kader van de oostelijke en zuidelijke 

dimensie van het Europees 

nabuurschapsbeleid. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening wordt qua vorm en omvang 

aangepast aan de inzet van elk partnerland 

voor hervormingen en de vooruitgang bij 

de tenuitvoerlegging daarvan. Deze 

differentiatie moet een afspiegeling 

vormen van de ambitie van het 

partnerschap met de Unie, de vooruitgang 

bij de totstandbrenging van een duurzame 

en blijvende democratie, de vooruitgang bij 

1. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening wordt qua vorm en omvang 

aangepast aan de inzet van elk partnerland 

voor hervormingen en de vooruitgang bij 

de tenuitvoerlegging daarvan, alsmede aan 

de behoeften en capaciteiten van het 

partnerland in kwestie en de mogelijke 

weerslag van de steun van de Unie, die 

wordt gemeten aan de hand van door de 

Commissie vastgestelde specifieke 
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de tenuitvoerlegging van de 

overeengekomen 

hervormingsdoelstellingen, de behoeften 

en capaciteiten van het land en de 

potentiële impact van de EU-steun. 

prestatie-indicatoren. Deze differentiatie 

moet tevens een afspiegeling vormen van 

de ambitie van het partnerschap met de 

Unie, de vooruitgang bij de 

totstandbrenging van een duurzame en 

blijvende democratie, de vooruitgang bij de 

tenuitvoerlegging van de overeengekomen 

hervormingsdoelstellingen, de behoeften 

en capaciteiten van het land en de 

potentiële impact van de EU-steun. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening wordt qua vorm en omvang 

aangepast aan de inzet van elk partnerland 

voor hervormingen en de vooruitgang bij 

de tenuitvoerlegging daarvan. Deze 

differentiatie moet een afspiegeling 

vormen van de ambitie van het 

partnerschap met de Unie, de vooruitgang 

bij de totstandbrenging van een duurzame 

en blijvende democratie, de vooruitgang 

bij de tenuitvoerlegging van de 

overeengekomen 

hervormingsdoelstellingen, de behoeften 

en capaciteiten van het land en de 

potentiële impact van de EU-steun. 

1. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening wordt qua vorm en omvang 

aangepast aan de inzet van elk partnerland 

voor hervormingen en de vooruitgang bij 

de tenuitvoerlegging daarvan. Deze aanpak 

houdt bijgevolg in dat, als het partnerland 

zich in een sector die gericht is op de 

totstandbrenging van een duurzame en 

blijvende democratie, niet duidelijk 

engageert, in volledige transparantie met 

alle EU-instellingen wordt besloten geen 

EU-steun voor deze hervormingssector te 

verstrekken in plaats van het blijven 

steunen van een project dat niet aan de 

geest van de nieuwe doelstellingen van het 

Europees nabuurschapsbeleid voldoet. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De voortgang van de hervormingen 

wordt gemeten aan de hand van 

duidelijke, transparante en objectieve, 

meetbare en realiseerbare indicatoren 
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zonder een buitensporige administratieve 

belasting te creëren. 

 

Amendement  24 

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. 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. In verband hiermee worden 

gunstige voorwaarden gecreëerd voor de 

deelname van niet-overheidsactoren aan 

de steunprogramma's van de Unie, om 

ervoor te zorgen dat deze actoren meer bij 

de programma's worden betrokken. 

Daarnaast stelt de Commissie criteria vast 

om te bepalen welke regionale en lokale 

autoriteiten voor 

financieringsprogramma's in aanmerking 

komen en zorgt zij ervoor dat er geen 

administratieve belemmeringen voor de 

betrokkenheid van deze autoriteiten zijn. 

Er wordt een raadplegings- en 

monitoringmechanisme ingesteld om de 

actoren van het maatschappelijk 

middenveld nog beter bij het 

governanceproces van elk partnerland te 

betrekken. 

Bijgevolg wordt het maatschappelijk 

middenveld permanent aangemoedigd aan 

financieringsprogramma's deel te nemen; 

voor deze deelname wordt met name 

gezorgd door een vereenvoudiging van de 

financieringsregels. Bij het sluiten van 

partnerschappen met begunstigden 

eerbiedigt de Unie de ideeën van 
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decentralisatie en lokale democratie, 

sociale mobilisering en de opbouw van 

een maatschappelijk middenveld dat 

verantwoording aflegt. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening wordt gewoonlijk 

medegefinancierd door de begunstigde 

landen via openbare middelen, bijdragen 

van de begunstigden dan wel andere 

bronnen. Dit beginsel is ook van toepassing 

op de samenwerking met de Russische 

Federatie, met name met betrekking tot de 

in artikel 6, lid 1, onder c), bedoelde 

programma's. Van medefinancieringseisen 

kan worden afgeweken in naar behoren 

gemotiveerde gevallen en wanneer dit 

nodig is om de ontwikkeling van het 

maatschappelijk middenveld en niet-

overheidsactoren te steunen, onverminderd 

de verplichting om te voldoen aan de 

andere voorwaarden van het Financieel 

Reglement. 

3. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening wordt gewoonlijk 

medegefinancierd door de begunstigde 

landen via openbare middelen, bijdragen 

van de begunstigden dan wel andere 

bronnen. Dit beginsel is ook van toepassing 

op de samenwerking met de Russische 

Federatie, met name met betrekking tot de 

in artikel 6, lid 1, onder c), bedoelde 

programma's. Van medefinancieringseisen 

kan worden afgeweken in naar behoren 

gemotiveerde gevallen en wanneer dit 

nodig is om de ontwikkeling van het 

maatschappelijk middenveld, lokale en 

regionale autoriteiten en niet-

overheidsactoren te steunen, onverminderd 

de verplichting om te voldoen aan de 

andere voorwaarden van het Financieel 

Reglement. Daarnaast wordt volledige 

financiering mogelijk gemaakt, als de 

Unie er belang bij heeft de enige donor 

voor een actie te zijn, zodat de 

betrokkenheid van de lokale en regionale 

actoren kan worden gegarandeerd. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De steun die overeenkomstig deze 

verordening door de Unie wordt verstrekt, 
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omvat waar passend financiering voor de 

externe dimensie van de macroregionale 

strategieën van de EU, zoals de strategie 

voor het Oostzeegebied, de strategie voor 

het Donaugebied en de strategie voor het 

Adriatisch-Ionische initiatief. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie, de lidstaten en de EIB 

waarborgen de samenhang tussen de steun 

uit hoofde van deze verordening en andere 

steun van de Unie, de lidstaten en de EIB. 

2. De Commissie, de lidstaten en de EIB 

waarborgen de samenhang tussen de steun 

uit hoofde van deze verordening en uit 

hoofde van de andere 

financieringsinstrumenten waarin in het 

MFK voor de periode 2014-2020 is 

voorzien, bijvoorbeeld het 

financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking, en andere 

steun van de Unie, de lidstaten en de EIB. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Unie en de lidstaten stemmen hun 

steunprogramma's op elkaar af om te zorgen 

voor meer doeltreffendheid en 

doelmatigheid van de steun en de 

beleidsdialoog, overeenkomstig de 

beginselen inzake de versterking van de 

operationele coördinatie op het gebied van 

externe bijstand, en voor de harmonisering 

van hun beleid en procedures. De 

coördinatie omvat veelvuldige en geregelde 

uitwisseling van relevante informatie tijdens 

de verschillende fasen van het 

steunverleningsproces, met name op 

operationeel niveau, en kan leiden tot 

3. De Unie en de lidstaten stemmen hun 

steunprogramma's op elkaar af om te 

zorgen voor meer doeltreffendheid en 

doelmatigheid van de steun en de 

beleidsdialoog, en om de overlapping van 

middelen te voorkomen, overeenkomstig 

de beginselen inzake de versterking van de 

operationele coördinatie op het gebied van 

externe bijstand, en voor de harmonisering 

van hun beleid en procedures. De 

coördinatie omvat veelvuldige en geregelde 

uitwisseling van relevante informatie tijdens 

de verschillende fasen van het 

steunverleningsproces, met name op 
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gezamenlijke programmering, gedelegeerde 

samenwerking en/of overdrachtsregelingen. 

operationeel niveau, en kan leiden tot 

gezamenlijke programmering, gedelegeerde 

samenwerking en/of overdrachtsregelingen. 

De coördinatie omvat tevens de 

financiering in het kader van 

verschillende interne en externe 

instrumenten. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Unie doet, in overleg met de 

lidstaten, het nodige voor een goede 

coördinatie en samenwerking met 

multilaterale en regionale organisaties en 

entiteiten, waaronder Europese financiële 

instellingen, internationale financiële 

instellingen, agentschappen, fondsen en 

programma's van de Verenigde Naties, 

particuliere en politieke stichtingen en niet-

EU-donoren. 

4. De Unie doet, in overleg met de 

lidstaten, het nodige voor een goede 

coördinatie en samenwerking met 

multilaterale en regionale organisaties en 

entiteiten, waaronder Europese financiële 

instellingen, internationale financiële 

instellingen, agentschappen, fondsen en 

programma's van de Verenigde Naties, 

particuliere en politieke stichtingen en niet-

EU-donoren. Er wordt een algemeen 

kader ingesteld voor betere interactie 

tussen het Europees 

nabuurschapsinstrument en andere 

instrumenten. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De coherente tenuitvoerlegging van 

het nabuurschapsbeleid hangt af van 

uiterst bekwaam personeel in de EU-

delegatie, dat extra opleidingsmaatregelen 

en kennisdeling in de vorm van follow-

ups, monitoring, audits en evaluatie moet 

krijgen. Daarnaast is er onderwijs en 

opleiding nodig voor de lokale, regionale 

en nationale begunstigden, waarbij 
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gebruik wordt gemaakt van het jumelage- 

en het TAIEX-instrument. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) programma's voor samenwerking 

tussen de regio's waarin de samenwerking 

tussen de regionale entiteiten van de 

lidstaten van de Unie en overeenkomende 

regionale entiteiten van de partnerlanden 

aan bod komen. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Voor meerlandenprogramma's wordt een 

uitgebreid programmeringsdocument 

opgesteld, waaronder een strategie en een 

meerjarig indicatief programma, 

overeenkomstig de in artikel 15, lid 3, van 

de gemeenschappelijke 

uitvoeringsverordening bedoelde 

onderzoeksprocedure. Hierin worden de 

prioriteiten voor de EU-steun aan de regio 

of subregio en de indicatieve financiering 

per prioriteit vastgesteld. Er wordt een 

passende looptijd van meerdere jaren 

vastgesteld. 

3. Voor meerlandenprogramma's wordt een 

uitgebreid programmeringsdocument 

opgesteld, waaronder een strategie en een 

meerjarig indicatief programma, 

overeenkomstig de in artikel 15, lid 3, van 

de gemeenschappelijke 

uitvoeringsverordening bedoelde 

onderzoeksprocedure. Hierin worden de 

prioriteiten voor de EU-steun aan de regio 

of subregio, indien van toepassing, op 

basis van de prioriteiten die zijn 

opgenomen in de in artikel 3, lid 2, 

bedoelde multilaterale documenten, en de 

indicatieve financiering per prioriteit 

vastgesteld. Er wordt een passende looptijd 

van meerdere jaren vastgesteld. 
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Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Voor de financiële toewijzingen voor 

bilaterale en meerlandenprogramma's 

worden transparante en objectieve criteria 

gebruikt waarin het in artikel 4, lid 1, 

beschreven differentiatiebeginsel tot uiting 

komt. 

5. Voor de financiële toewijzingen voor 

bilaterale en meerlandenprogramma's 

worden duidelijk afgebakende en 

geëvalueerde, transparante en objectieve 

criteria gebruikt waarin het in artikel 4, lid 

1, beschreven differentiatiebeginsel tot 

uiting komt. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Ten einde de toegevoegde waarde 

van de EU te optimaliseren wordt de 

overlapping van inspanningen en 

middelen voorkomen en wordt de rol van 

financiële instanties, zoals de Europese 

Investeringsbank en de Europese Bank 

voor wederopbouw en ontwikkeling, 

vergroot. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De lidstaten en de andere donors die 

hebben toegezegd hun steun samen met de 

EU te programmeren, worden betrokken 

bij het programmeringsproces. De 

programmeringsdocumenten kunnen 

eventueel ook hun bijdrage omvatten. 

7. De lidstaten en de andere donors die 

hebben toegezegd hun steun samen met de 

EU te programmeren, worden betrokken 

bij het programmeringsproces. De 

programmeringsdocumenten kunnen 

eventueel ook hun bijdrage omvatten. Het 

Europees Parlement en de Raad worden 

naar behoren geïnformeerd tijdens alle 
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stadia van het programmeringsproces, 

met name wanneer begrotingsmiddelen 

van de Unie in het geding zijn. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. In geval van crisis, bedreiging van de 

democratie, de rechtsstaat, de 

mensenrechten of de fundamentele 

vrijheden of bij een door de mens of de 

natuur veroorzaakte ramp kunnen de 

strategiedocumenten ad hoc worden 

herzien. Bij een dergelijke spoedprocedure 

moet de samenhang tussen de EU-steun uit 

hoofde van deze verordening en de steun 

uit hoofde van andere financiële 

instrumenten van de EU worden 

gewaarborgd. Een dergelijke 

spoedprocedure kan leiden tot de 

vaststelling van herziene 

programmeringsdocumenten. In dat geval 

stuurt de Commissie de herziene 

programmeringsdocumenten binnen één 

maand na goedkeuring ter informatie aan 

het Europees Parlement en de Raad. 

9. In geval van crisis, bedreiging van de 

democratie, de rechtsstaat, de 

mensenrechten of de fundamentele 

vrijheden of bij een door de mens of de 

natuur veroorzaakte ramp kunnen de 

strategiedocumenten ad hoc worden 

herzien. Bij een dergelijke spoedprocedure 

moet de samenhang tussen de EU-steun uit 

hoofde van deze verordening en de steun 

uit hoofde van andere financiële 

instrumenten van de EU worden 

gewaarborgd. Een dergelijke 

spoedprocedure kan leiden tot de 

vaststelling van herziene 

programmeringsdocumenten waardoor de 

steun voor maatschappelijke organisaties 

wordt vergemakkelijkt, mede via het 

Europees Fonds voor democratie. In dat 

geval stuurt de Commissie de herziene 

programmeringsdocumenten binnen één 

maand na goedkeuring ter informatie aan 

het Europees Parlement en de Raad. 

 

Amendement  37 

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 

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 in naar behoren 
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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. 

gemotiveerde gevallen worden besloten 

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. Het 

besluit wordt genomen door de Commissie 

door middel van een gedelegeerde 

handeling overeenkomstig artikel 14. 
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. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onverminderd de bepalingen inzake de 

opschorting van de hulp die zijn 

opgenomen in de met de partnerlanden en -

regio's gesloten partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, nodigt de 

Commissie een land dat de beginselen met 

betrekking tot democratie, de rechtsstaat en 

de eerbiediging van mensenrechten en 

fundamentele vrijheden niet eerbiedigt, uit 

tot overleg om een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing te vinden, behalve 

in bijzonder dringende gevallen. Als dit 

overleg niet tot een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing leidt, als overleg 

wordt geweigerd of in bijzonder dringende 

gevallen, kan de Raad passende 

maatregelen treffen overeenkomstig artikel 

215, lid 1, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie; dit kan 

gehele of gedeeltelijke opschorting van de 

hulp omvatten. 

Onverminderd de bepalingen inzake de 

opschorting van de hulp die zijn 

opgenomen in de met de partnerlanden en -

regio's gesloten partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, nodigt de 

Commissie een land dat de beginselen met 

betrekking tot democratie, de rechtsstaat en 

de eerbiediging van mensenrechten en 

fundamentele vrijheden niet eerbiedigt, uit 

tot overleg om een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing te vinden, behalve 

in bijzonder dringende gevallen. Als dit 

overleg niet tot een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing leidt, als overleg 

wordt geweigerd of in bijzonder dringende 

gevallen, kan de Raad passende 

maatregelen treffen overeenkomstig artikel 

215, lid 1, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie; dit kan 

gehele of gedeeltelijke opschorting van de 

hulp omvatten. Het Europees Parlement 

wordt onverwijld en volledig op de hoogte 

gesteld van elk besluit in dit verband. 
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Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Om de internationale dimensie van het 

hoger onderwijs te bevorderen, zoals 

beschreven in artikel 13, lid 2, van de 

verordening inzake "Erasmus voor 

iedereen", wordt een indicatief bedrag van 

1 812 100 000 EUR uit de verschillende 

instrumenten voor het externe beleid (het 

instrument voor 

ontwikkelingssamenwerking, het Europees 

nabuurschapsinstrument, het instrument 

voor pretoetredingssteun, het 

partnerschapsinstrument en het Europees 

Ontwikkelingsfonds) toegewezen voor 

leermobiliteitsacties naar of vanuit niet-

EU-landen en voor samenwerking en 

beleidsdialoog met autoriteiten, 

instellingen en organisaties uit deze landen. 

Op deze middelen zijn de bepalingen van 

de verordening inzake "Erasmus voor 

iedereen" van toepassing. 

3. Om de internationale dimensie van het 

hoger onderwijs te bevorderen, zoals 

beschreven in artikel 13, lid 2, van de 

verordening inzake "Erasmus voor 

iedereen", wordt een indicatief bedrag dat 

overeenkomt met 2% van de financiële 

toewijzingen die beschikbaar zijn voor de 

deelnemende instrumenten (het instrument 

voor ontwikkelingssamenwerking, het 

Europees nabuurschapsinstrument, het 

instrument voor pretoetredingssteun, het 

partnerschapsinstrument en het Europees 

Ontwikkelingsfonds) toegewezen voor 

leermobiliteitsacties naar of vanuit niet-

EU-landen en voor samenwerking en 

beleidsdialoog met autoriteiten, 

instellingen en organisaties uit deze landen. 

Op deze middelen zijn de bepalingen van 

de verordening inzake "Erasmus voor 

iedereen" van toepassing. 

 

 

 

 



 

RR\1012703NL.doc 99/181 PE487.898v02-00 

 NL 

PROCEDURE 

Titel Vaststelling van een Europees nabuurschapsinstrument 

Document- en procedurenummers COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD) 

Commissie ten principale 

       Datum bekendmaking 

AFET 

17.1.2012 
   

Advies uitgebracht door 

       Datum bekendmaking 

BUDG 

17.1.2012 

Rapporteur voor advies 

       Datum benoeming 

Jan Kozłowski 

29.2.2012 

Datum goedkeuring 31.5.2012    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

30 

6 

2 

Bij de eindstemming aanwezige leden Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana 

Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel 

Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens 

Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta 

Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan 

Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo 

Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László 

Surján, Jacek Włosowicz 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervanger(s) 

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Charles 

Goerens, Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Jan 

Olbrycht, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta 

 
 



 

PE487.898v02-00 100/181 RR\1012703NL.doc 

NL 

 

1.6.2012 

ADVIES VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN 

aan de Commissie buitenlandse zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

van een Europees nabuurschapsinstrument 

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

Rapporteur voor advies: Sylvana Rapti 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Zowel de Europese Unie als haar buurlanden hebben baat bij een democratische, stabiele, 

welvarende en vreedzame ruimte rond Europa. In dit verband bevordert het Europees 

nabuurschapbeleid de veiligheid en de vooruitgang van iedereen, en is het van cruciaal belang 

voor de stabiliteit van de buurlanden van de EU. Om dit beleid uit te voeren, wordt een nieuw 

Europees nabuurschapsinstrument (ENI) voorgesteld. Dit instrument moet uitgaan van 

fundamentele waarden, zoals democratie en de rechtsstaat, maar tegelijkertijd specifieke 

doelstellingen nastreven, zoals het scheppen van werkgelegenheid en het waarborgen van sociale 

bescherming, die kunnen bijdragen tot de empowerment en de inclusieve groei van de 

buurlanden in de toekomst. De EU, die wereldwijd geroemd wordt om haar sociaal model, kan 

op dit gebied een unieke expertise voorleggen. 

 

Het vorige nabuurschapsinstrument was niet altijd even doeltreffend. Het nieuwe ENI moet 

uitgaan van een ander model en voorwaarden stellen voor de toewijzing van zijn fondsen, om de 

ontwikkelingen en historische uitdagingen in de partnerlanden op een passende en flexibele 

manier in goede banen te leiden. Als de steun gekoppeld wordt aan voorwaarden en de "meer 

voor meer"-beginselen worden toegepast, moet de vooruitgang van de landen inzake sociale 

kwesties, die tekenend is voor de waardigheid en de globale vooruitgang van een samenleving, 

een doorslaggevend criterium zijn. 

Bijgevolg worden een aantal amendementen op deze verordening voorgesteld die het toewijzen 

van financiële steun verbinden aan resultaten op sociaal gebied. Daarmee sluiten ze aan bij de 

geest en de letter van het Verdrag van Lissabon, en meer bepaald bij zijn bekende sociale 

clausule (artikel 9 VWEU: "Bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden houdt 

de Unie rekening met de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van 

werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van 

sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de 

volksgezondheid"). 
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AMENDEMENTEN 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie buitenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Door middel van dialoog en 

samenwerking met derde landen streeft de 

Unie naar bevordering, ontwikkeling en 

consolidering van de waarden waarop de 

Unie is gevestigd, namelijk vrijheid, 

democratie, eerbiediging van de 

mensenrechten en grondrechten, de 

beginselen van gelijkheid en de rechtsstaat. 

(3) Door middel van dialoog en 

samenwerking met derde landen streeft de 

Unie naar bevordering, ontwikkeling en 

consolidering van de waarden waarop de 

Unie is gevestigd, namelijk vrijheid, 

democratie, eerbiediging van de 

mensenrechten en grondrechten, de 

beginselen van gelijkheid, fundamentele 

sociale rechten (met bijzondere aandacht 

voor de rechten van kwetsbare groepen) 

en de rechtsstaat. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Sinds de start van de Europees 

nabuurschapsbeleid zijn de betrekkingen 

met de partnerlanden aanzienlijk versterkt, 

wat concrete voordelen heeft opgeleverd 

voor zowel de Unie als haar partners. 

(4) Sinds de start van de Europees 

nabuurschapsbeleid zijn de betrekkingen 

met de partnerlanden aanzienlijk versterkt, 

wat concrete voordelen heeft opgeleverd 

voor zowel de Unie als haar partners. Toch 

noopt de instabiele situatie van 

verschillende Noord-Afrikaanse landen, 

die het resultaat is van de sociale en 

politieke crisis die de regio in 2011 trof, 

tot bijkomende maatregelen in het kader 

van het nabuurschapsbeleid, met name 

ten aanzien van de beleidsdoelstellingen 

inzake democratische ontwikkeling. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) In het kader van het Europees 

nabuurschapsbeleid biedt de Unie de 

nabuurschapslanden een geprivilegieerde 

relatie die is gebaseerd op de inzet voor de 

gemeenschappelijke waarden en beginselen 

met betrekking tot democratie en 

mensenrechten, de rechtsstaat, goed 

bestuur, de markteconomie en duurzame 

ontwikkeling. 

(5) In het kader van het Europees 

nabuurschapsbeleid biedt de Unie de 

nabuurschapslanden een geprivilegieerde 

relatie die is gebaseerd op de inzet voor de 

gemeenschappelijke waarden en beginselen 

met betrekking tot democratie en 

mensenrechten, de rechtsstaat, goed 

bestuur, werkgelegenheid, de ontwikkeling 

van menselijk kapitaal, sociale 

bescherming, de markteconomie en 

duurzame ontwikkeling, met bijzondere 

aandacht voor de versterking van het 

maatschappelijk middenveld. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Verder is het in het wederzijds belang 

van de Unie en haar partners om de 

samenwerking te stimuleren en te 

faciliteren, met name door 

begrotingsmiddelen voor interne en externe 

instrumenten te bundelen, met name voor 

grensoverschrijdende samenwerking, 

infrastructuurprojecten die van belang zijn 

voor de Unie en die door 

nabuurschapslanden lopen en andere 

samenwerkingsterreinen. 

(9) Verder is het in het wederzijds belang 

van de Unie en haar partners om, onder 

meer via de agentschappen van de Unie, 
de samenwerking te stimuleren en te 

faciliteren, met name door de ingezette 

middelen zo goed en doeltreffend mogelijk 

te coördineren en door 

begrotingsmiddelen voor interne en externe 

instrumenten te bundelen, met name voor 

grensoverschrijdende samenwerking, 

infrastructuurprojecten die van belang zijn 

voor de Unie en die door 

nabuurschapslanden lopen, mechanismen 

voor de bevordering en de monitoring van 

werkgelegenheid en andere 

samenwerkingsterreinen. 

 

Amendement  5 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) De financieringsbehoefte van het 

externe beleid van de Europese Unie neemt 

toe, maar door de economische 

omstandigheden en de begrotingssituatie 

zijn de middelen daarvoor beperkt. De 

Commissie moet er daarom voor zorgen 

dat de beschikbare middelen zo efficiënt 

mogelijk worden ingezet door gebruik te 

maken van financieringsinstrumenten met 

een hefboomwerking. Het effect zou ook 

kunnen worden vergroot door middelen die 

zijn geïnvesteerd of gegenereerd door 

financieringsinstrumenten opnieuw te 

gebruiken. 

(19) De financieringsbehoefte van het 

externe beleid van de Europese Unie neemt 

toe, maar door de economische 

omstandigheden en de begrotingssituatie 

zijn de middelen daarvoor beperkt. De 

Commissie moet er daarom voor zorgen 

dat de beschikbare middelen zo efficiënt en 

transparant mogelijk worden ingezet door 

gebruik te maken van 

financieringsinstrumenten met een 

hefboomwerking. Het effect zou ook 

kunnen worden vergroot door middelen die 

zijn geïnvesteerd of gegenereerd door 

financieringsinstrumenten opnieuw te 

gebruiken. Daarnaast moet de Commissie 

duidelijk aangeven wat de prioriteiten van 

het Europees nabuurschapsbeleid zijn, en 

in dit verband zijn criteria voor de 

beoordeling van prestaties nodig. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Gelijke kansen voor mannen en 

vrouwen en bestrijding van discriminatie 

moeten horizontale doelstellingen zijn voor 

alle maatregelen in het kader van deze 

verordening. 

(21) Gelijke kansen voor mannen en 

vrouwen, bestrijding van discriminatie, 

sociale rechtvaardigheid, sociale 

insluiting en bescherming van 

werknemersrechten moeten horizontale 

doelstellingen zijn voor alle maatregelen in 

het kader van deze verordening. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) De Unie streeft in de betrekkingen met 

al haar partners in de wereld naar de 

bevordering van fatsoenlijk werk en de 

ratificatie en effectieve implementatie van 

internationale erkende arbeidsnormen en 

multilaterale milieuverdragen. 

(22) De Unie streeft in de betrekkingen met 

al haar partners in de wereld naar de 

bevordering van fatsoenlijk werk en 

sociale dialoog, alsook naar de ratificatie 

en effectieve implementatie van 

internationale erkende arbeidsnormen en 

multilaterale milieuverdragen. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) De Unie moet de partnerlanden 

steunen bij hun inspanningen om banen 

te scheppen, de inzetbaarheid te 

vergroten, problemen op de arbeidsmarkt 

te bestrijden en een sociaal beleid te 

ontwikkelen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 ter) De Unie moet de partnerlanden 

helpen om een sterkere arbeidswetgeving 

uit te vaardigen, teneinde kinderen te 

behoeden voor onaanvaardbare 

arbeidsomstandigheden, en om 

onmiddellijk op te treden tegen illegale 

kinderarbeid. 
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Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 quater) Zowel voor de Unie als voor 

haar buurlanden is het uiterst belangrijk 

om samen te werken in het streven naar 

een gecontroleerde circulaire migratie, 

zodat een eerlijk migratiestelstel ontstaat, 

en in de strijd tegen mensenhandel en 

uitbuiting. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 quinquies) De versterking van het 

maatschappelijk middenveld en de dialoog 

met de sociale partners, alsook de 

ondersteuning van de noodzakelijke 

structurele aanpassingen op het gebied 

van de economische, sociale en 

territoriale cohesie en in het onderwijs, 

moeten tot de doelstellingen van deze 

verordening behoren. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) bevordering van de mensenrechten en 

fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, de 

gelijkheidsbeginselen, duurzame en 

blijvende democratie, goed bestuur en de 

ontwikkeling van een florerend 

maatschappelijk middenveld, waaronder de 

sociale partners; 

(a) bevordering van de mensenrechten en 

fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, de 

gelijkheidsbeginselen, sociale 

rechtvaardigheid, duurzame en blijvende 

democratie, mediavrijheid, goed bestuur, 

transparante procedures, de ontwikkeling 

van een florerend maatschappelijk 
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middenveld, waaronder de sociale partners, 

en de versterking van de sociale dialoog; 

 

Amendement  13 

Ontwerpresolutie 

Artikel 2 – lid 2 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) het scheppen van fatsoenlijk en 

duurzaam werk, het waarborgen van 

sociale bescherming en bescherming van 

werknemersrechten, het verbeteren van de 

arbeidskwaliteit en het arbeidsbeleid, 

onder meer inzake onderwijs- en 

opleidingsprogramma's en het aanpakken 

van misbruiken op de arbeidsmarkt. 

Daarom moet er bij de partnerlanden op 

worden aangedrongen dat zij alle 

belangrijke arbeidsverdragen van de 

Internationale Arbeidsorganisatie 

ratificeren en dat zij hun nationale 

wetgeving in overeenstemming brengen 

met deze verdragen; 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) geleidelijke integratie in de interne 

markt van de EU en meer samenwerking 

binnen en tussen sectoren, onder andere 

door aanpassing aan de wet- en 

regelgeving van de EU en andere 

internationale normen, institutionele 

opbouw en investeringen, met name in 

onderlinge verbindingen; 

(b) geleidelijke integratie in de interne 

markt van de EU met bijzondere steun 

voor kleine en middelgrote 

ondernemingen en meer samenwerking 

binnen en tussen sectoren, onder andere 

door sociale investeringen, aanpassing aan 

de wet- en regelgeving van de EU en 

andere internationale normen, institutionele 

opbouw en investeringen, met name in 

onderlinge verbindingen en in de 

ontwikkeling van vaardigheden. 

Economische integratie mag echter onder 

geen beding leiden tot oneerlijke 
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concurrentie op de interne markt; 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het scheppen van een klimaat voor goed 

beheerde mobiliteit van mensen en 

bevordering van contacten tussen mensen; 

(c) het scheppen van een klimaat voor goed 

beheerde en legale mobiliteit van mensen 

en bevordering van contacten tussen 

mensen, met inbegrip van degelijk 

gesubsidieerde uitwisselingsprojecten 

voor studenten en mensen die een 

beroepsopleiding volgen; 

 

Amendement  16 

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, bestrijding en preventie 

van armoede, werkloosheid en sociale 

uitsluiting met bijzondere aandacht voor 

kwetsbare groepen, onder meer door 

ontwikkeling van de particuliere sector; 

meer interne economische, sociale en 

territoriale cohesie, duurzame 

plattelandsontwikkeling, 

klimaatmaatregelen en rampenparaatheid; 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) meer wederzijds vertrouwen en andere 

maatregelen die bijdragen tot de veiligheid 

en tot het voorkomen en oplossen van 

(e) meer cultureel, etnisch en religieus 

bewustzijn, alsook meer 

verdraagzaamheid op deze gebieden, meer 
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conflicten; wederzijds vertrouwen, controle op 

illegale migratie ter voorkoming van 

praktijken die migranten dreigen te 

confronteren met onder meer onwettig 

gedrag en slechte leefomstandigheden en 

andere maatregelen die bijdragen tot de 

veiligheid en tot het voorkomen en 

oplossen van conflicten; 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) waarborging van het 

concurrentievermogen van de Europese 

Unie en haar partnerlanden door te 

kiezen voor projecten en procedures die 

goed aansluiten bij de behoeften van 

kmo's, teneinde hun integratie op de 

interne markt van de EU te verbeteren. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter e ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e ter) coördinatie van de Europese steun 

voor kmo's, en oprichting van 

samenwerkingsverbanden tussen kmo's in 

de partnerlanden en in de Unie; 

bevordering van de ontwikkeling van 

investeringsprojecten in de partnerlanden, 

waarbij de nodige middelen moeten 

worden vrijgemaakt voor de bevordering 

van transnationale samenwerking. 
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Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De verwezenlijking van deze 

doelstellingen wordt gemeten aan de hand 

van de periodieke verslagen over de 

tenuitvoerlegging van het beleid; voor de 

doelstellingen van de punten a), d) en e) de 

indicatoren van internationale organisaties 

en andere relevante organen; voor de 

doelstellingen van de punten b), c) en d) de 

overname door de partnerlanden van het 

regelgevingskader van de EU, waar van 

toepassing; en voor de punten c) en f) het 

aantal relevante overeenkomsten en 

samenwerkingsmaatregelen. Deze 

indicatoren omvatten onder andere 

democratische verkiezingen onder 

adequaat toezicht, omvang van de 

corruptie, handelsstromen en indicatoren 

voor interne economische discrepanties, 

waaronder werkgelegenheidscijfers. 

3. De verwezenlijking van deze 

doelstellingen wordt gemeten aan de hand 

van de periodieke verslagen, onder meer 

van de agentschappen van de Unie, over 

de tenuitvoerlegging van het beleid, voor 

de doelstellingen van de punten a), a bis), 

d) en e),de indicatoren van internationale 

organisaties en andere relevante organen; 

voor de doelstellingen van de punten b), c) 

en d) de overname door de partnerlanden 

van het regelgevingskader van de EU, waar 

van toepassing; en voor de punten c) en f) 

het aantal relevante overeenkomsten en 

samenwerkingsmaatregelen. Deze 

indicatoren omvatten onder andere het 

regelgevingskader voor 

socialebeschermingsaangelegenheden, 
democratische verkiezingen onder 

adequaat toezicht, omvang van de 

corruptie, handelsstromen, indicatoren voor 

interne economische discrepanties, 

waaronder werkgelegenheidscijfers, 

arbeidskwaliteit, ontwikkeling van 

menselijk kapitaal, armoedecijfers, 

inkomensverdeling, eerbiediging van de 

mensenrechten en de rechten van 

minderheden, onafhankelijkheid van de 

rechterlijke macht, alsook de verplichting 

voor de sociale partners en het 

maatschappelijk middenveld om deel te 

nemen aan de sociale dialoog en hun 

recht om te worden geraadpleegd over 

wetgevingsvoorstellen. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het algemene beleidskader voor de 

programmering en uitvoering van de EU-

steun uit hoofde van deze verordening 

wordt gevormd door de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, de 

associatieovereenkomsten en andere 

bestaande of toekomstige overeenkomsten 

waarmee betrekkingen met de 

partnerlanden tot stand worden gebracht, 

inclusief mededelingen, conclusies van de 

Raad en resoluties van het Europees 

Parlement, alsmede conclusies van 

ministeriële vergaderingen met de 

partnerlanden. 

1. Het algemene beleidskader voor de 

programmering en uitvoering van de EU-

steun uit hoofde van deze verordening 

wordt gevormd door de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, de 

associatieovereenkomsten en andere 

bestaande of toekomstige overeenkomsten 

waarmee betrekkingen met de 

partnerlanden tot stand worden gebracht, 

inclusief mededelingen, conclusies van de 

Raad en resoluties van het Europees 

Parlement, alsmede conclusies van 

ministeriële vergaderingen met de 

partnerlanden, waarbij er actief wordt 

toegezien op de samenhang met de 

bestaande interne instrumenten en 

beleidslijnen van de Unie op het gebied 

van infrastructuur, energie, vervoer, ICT, 

werkgelegenheid en sociaal beleid, 

migratie, onderwijs, cultuur, onderzoek en 

innovatie. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onverminderd de bepalingen inzake de 

opschorting van de hulp die zijn 

opgenomen in de met de partnerlanden en -

regio's gesloten partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, nodigt de 

Commissie een land dat de beginselen met 

betrekking tot democratie, de rechtsstaat en 

de eerbiediging van mensenrechten en 

fundamentele vrijheden niet eerbiedigt, uit 

tot overleg om een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing te vinden, behalve 

in bijzonder dringende gevallen. Als dit 

overleg niet tot een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing leidt, als overleg 

wordt geweigerd of in bijzonder dringende 

Onverminderd de bepalingen inzake de 

opschorting van de hulp die zijn 

opgenomen in de met de partnerlanden en -

regio's gesloten partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, nodigt de 

Commissie een land dat de beginselen met 

betrekking tot democratie, de rechtsstaat, 

mensenrechten, sociale rechten, 

fundamentele vrijheden en sociale 

rechtvaardigheid niet eerbiedigt, uit tot 

overleg om een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing te vinden, behalve 

in bijzonder dringende gevallen. Als dit 

overleg niet tot een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing leidt, als overleg 
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gevallen, kan de Raad passende 

maatregelen treffen overeenkomstig artikel 

215, lid 1, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie; dit kan 

gehele of gedeeltelijke opschorting van de 

hulp omvatten. 

wordt geweigerd of in bijzonder dringende 

gevallen, kan de Raad passende 

maatregelen treffen overeenkomstig artikel 

215, lid 1, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie; dit kan 

gehele of gedeeltelijke opschorting van de 

hulp omvatten. 
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ADVIES VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE 

aan de Commissie buitenlandse zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

van een Europees nabuurschapsinstrument 

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

Rapporteur voor advies: Konrad Szymański 

 

 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie industrie, onderzoek en energie 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) Twee belangrijke politieke initiatieven 

hebben vorm gegeven aan de regionale 

samenwerking in de nabuurschapslanden: 

het Oostelijk Partnerschap tussen de Unie 

en haar buurlanden in het oosten en de 

Unie voor het Middellandse Zeegebied 

tussen de Unie en haar buurlanden in het 

zuidelijke Middellandse Zeegebied. Deze 

initiatieven zijn zinvolle politieke kaders 

voor de verdieping van de betrekkingen 

met en tussen de partnerlanden, op basis 

van gedeelde betrokkenheid en 

(6) Twee belangrijke politieke initiatieven 

hebben vorm gegeven aan de regionale 

samenwerking in de nabuurschapslanden: 

het Oostelijk Partnerschap tussen de Unie 

en haar buurlanden in het oosten en de 

Unie voor het Middellandse Zeegebied, 

tezamen met de Vergadering van 

Euromediterrane lokale en regionale 

overheden (Arlem), tussen de Unie en haar 

buurlanden in het zuidelijke Middellandse 

Zeegebied. Deze initiatieven zijn zinvolle 

politieke kaders voor de verdieping van de 

betrekkingen met en tussen de 
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verantwoordelijkheid. partnerlanden, op basis van gedeelde 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Sinds de start van het Europees 

nabuurschapsbeleid en de invoering van 

het Europees nabuurschaps- en 

partnerschapsinstrument hebben zich 

ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan, 

zoals de intensivering van de betrekkingen 

met de partners, de start van regionale 

initiatieven en het democratische 

overgangsproces in de regio. Dit leidde tot 

een nieuwe visie op het Europees 

nabuurschapsbeleid, die in 2011 werd 

geformuleerd na een uitgebreide 

strategische evaluatie. In deze visie worden 

de kerndoelstellingen voor de 

samenwerking met de 

nabuurschapslanden beschreven en 

gepleit voor meer steun voor partnerlanden 

die een democratische samenleving willen 

opbouwen en hervormingen doorvoeren, 

overeenkomstig de beginselen van "meer 

voor meer" en wederzijdse 

verantwoordingsplicht. 

(7) Sinds de start van het Europees 

nabuurschapsbeleid en de invoering van 

het Europees nabuurschaps- en 

partnerschapsinstrument hebben zich zowel 

in de zuidelijke als de oostelijke 

buurlanden ingrijpende politieke 

veranderingen voorgedaan, zoals de 

intensivering van de betrekkingen met de 

partners, de start van regionale initiatieven 

en het democratische overgangsproces, met 

name in de zuidelijke oeverstaten van de 

Middellandse Zee na de gebeurtenissen 

van het voorjaar van 2011. Dit leidde tot 

een nieuwe visie op het Europees 

nabuurschapsbeleid, die in 2011 werd 

geformuleerd na een uitgebreide 

strategische evaluatie. Dit beleid legt de 

nadruk op de kerndoelstellingen met het 

oog op samenwerking, steun voor 

partnerlanden die een rechtvaardigere en 

democratische samenleving willen 

opbouwen en de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden eerbiedigen, 

overeenkomstig de beginselen van "meer 

voor meer" en wederzijdse 

verantwoordingsplicht. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Dit instrument is bedoeld ter 

bevordering van een grensoverschrijdende 
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gedifferentieerde benadering teneinde een 

doeltreffende en snelle uitvoering van 

programma's in de nabuurschapslanden 

mogelijk te maken, de regionale en 

interregionale ontwikkeling van projecten 

te stimuleren en een gedecentraliseerd 

ontwikkelingsbeleid te bevorderen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Verder is het in het wederzijds belang 

van de Unie en haar partners om de 

samenwerking te stimuleren en te 

faciliteren, met name door 

begrotingsmiddelen voor interne en externe 

instrumenten te bundelen, met name voor 

grensoverschrijdende samenwerking, 

infrastructuurprojecten die van belang zijn 

voor de Unie en die door 

nabuurschapslanden lopen en andere 

samenwerkingsterreinen. 

(9) Verder is het in het wederzijds belang 

van de Unie en haar partners om de 

samenwerking te stimuleren en te 

faciliteren, met name door 

begrotingsmiddelen voor interne en externe 

instrumenten te bundelen, met name voor 

grensoverschrijdende samenwerking, 

infrastructuurprojecten die van belang zijn 

voor de Unie en die door 

nabuurschapslanden lopen, met name op 

het gebied van energieproductie en 

vervoer, en andere 

samenwerkingsterreinen, zoals onderzoek, 

ontwikkeling en innovatie en kennis- en 

technologieoverdracht op het gebied van 

koolstofarme technologie en energie-

efficiëntie. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Grensoverschrijdende samenwerking 

dient waar mogelijk bij te dragen aan de 

uitvoering van bestaande en toekomstige 

macroregionale strategieën. 

(12) Grensoverschrijdende samenwerking 

dient waar mogelijk bij te dragen aan de 

uitvoering van bestaande en toekomstige 

macroregionale strategieën, met name door 

voorrang te geven aan elektriciteits- en 

oliecorridors en infrastructuur voor 
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aardgasopslag. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) De steun moet tevens in 

overeenstemming zijn met de klimaat- en 

energiedoelstellingen van de Unie voor de 

lange termijn, en met name met de 

klimaat- en energie-2050-routekaart 

alsmede de voor 2050 geplande 

vermindering van het koolstofgebruik en 

de koolstofuitstoot. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Het Europees 

nabuurschapsbeleid moet stimulansen 

geven aan synergieën met multilaterale 

projecten die in het kader van de Unie 

voor het Middellandse Zeegebied 

opgestart zijn. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De Unie en de lidstaten moeten zorgen 

voor meer samenhang en 

complementariteit tussen de verschillende 

beleidslijnen inzake samenwerking met 

nabuurschapslanden. Om ervoor te zorgen 

dat de samenwerking van de Unie en de 

(15) De Unie en de lidstaten moeten zorgen 

voor meer samenhang en 

complementariteit tussen de verschillende 

beleidslijnen inzake samenwerking met 

nabuurschapslanden, met inachtneming 

van de prioriteiten van de Europa 2020-
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maatregelen van de lidstaten elkaar 

aanvullen en versterken, is het wenselijk 

om, waar mogelijk gezamenlijke 

programmering toe te passen. 

strategie. Om ervoor te zorgen dat de 

samenwerking van de Unie en de 

maatregelen van de lidstaten elkaar 

aanvullen en versterken, is het wenselijk 

om, waar mogelijk gezamenlijke 

programmering toe te passen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening moet in beginsel worden 

aangepast aan de nationale, regionale en 

lokale strategieën en maatregelen van de 

partnerlanden. 

(16) De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening moet worden aangepast aan de 

nationale, regionale en lokale strategieën 

en maatregelen van de partnerlanden. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Voor nabuurschapslanden die zich 

sterk richten op aanpassing aan de regels 

en normen van de EU, is de EU de meest 

aangewezen partner voor steun. Bepaalde 

steun kan alleen op het niveau van de Unie 

worden verstrekt. 

(17) Nabuurschapslanden die zich sterk 

richten op aanpassing aan de regels en 

normen van de EU, moeten kunnen 

rekenen op tijdige en kosteneffectieve 

steun van de EU. Bepaalde steun kan 

alleen op het niveau van de Unie worden 

verstrekt. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) Energievoorzieningszekerheid is 

een essentieel element van het Europese 

energiebeleid, waarbij samenwerking met 
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buurlanden op basis van 

marktreguleringsintegratie alsmede 

diversificatie van hulpbronnen en 

doorvoerroutes van het grootste belang 

zijn. Overeenkomstig artikel 194 van het 

VWEU, het Verdrag tot oprichting van de 

energiegemeenschap, het Verdrag inzake 

het Energiehandvest en het daaraan 

gehechte transitprotocol, de regels van het 

derde pakket voor de energie- en 

gasmarkt en de mededeling van de 

Commissie over 

energievoorzieningszekerheid en 

internationale samenwerking dient 

onderhavige verordening het streven naar 

deze doelstellingen te ondersteunen, 

hetgeen op termijn zal zorgen voor 

transparantie en kosteneffectiviteit voor 

de werking van de gas- en 

elektriciteitsmarkt. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) De hulp die via het Europees 

nabuurschapsinstrument aan de 

aangrenzende ontwikkelingslanden wordt 

verstrekt, moet losstaan van de hulp die 

aan deze landen wordt verstrekt via het 

financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking. Voor de 

diverse financieringsinstrumenten waarin 

in het nieuwe meerjarig financieel kader 

voor de periode 2014-2020 is voorzien, 

moeten onderscheiden programmeringen 

worden ingesteld. 
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Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 ter) Er zijn maatregelen van de Unie 

buiten haar grenzen nodig om een stabiel 

kader voor samenwerking met 

buurlanden op het gebied van energie en 

hulpbronnen tot stand te brengen, dat 

aansluit bij de internemarktregels, en dat 

bijdraagt tot meer zekerheid van de Unie 

ten aanzien van  energievoorziening en 

hulpbronnen. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 quater) Gezien het feit dat de 

Europese Raad 2014 heeft aangemerkt als 

termijn voor de voltooiing van de interne 

markt voor elektriciteit en gas moeten de 

externe aspecten van deze 

beleidsmaatregelen volledig en 

consequent worden uitgewerkt, en 

partnerschapsovereenkomsten met 

buurlanden zijn de meest geschikte 

instrumenten om zulks te bewerkstelligen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De bestrijding van de klimaatverandering 

is een van de grote uitdagingen waarmee 

de Unie wordt geconfronteerd en 
waarvoor dringend internationaal optreden 

De bestrijding van de klimaatverandering 

en zekerstelling van veilige energietoevoer 
zijn twee van de grote uitdagingen met 

betrekking waartoe waarlijk  
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is vereist. In juni 2011 sprak de 

Commissie in haar mededeling over het 

nieuwe meerjarig financieel kader de 

intentie uit om het deel van de EU-

begroting dat betrekking heeft op het 

klimaat, te verhogen tot minstens 20% en 

deze verordening moet daaraan bijdragen. 

internationaal optreden is vereist. 

Onderhavige verordening moet bijdragen 

aan dit doel als onderdeel van een breder 

beleid dat gericht is op 

grensoverschrijdende bevordering van 

uiteenlopende energie-oplossingen die de 

emissie van broeikasgassen kunnen 

helpen terugdringen, bijvoorbeeld door 

bevordering van hernieuwbare energie. 

Initiatieven als het Mediterraan Plan voor 

zonne-energie moeten dit doel een impuls 

geven. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) Bij de betrekkingen tussen de 

Unie en de buurlanden moet rekening 

worden gehouden met de bestaande 

economische structuren en industriële 

patronen ten einde beleid ten behoeve van 

het mkb en nieuwe werkgelegenheid te 

bevorderen. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De steun uit hoofde van deze 

verordening dient meer politieke 

samenwerking en geleidelijke economische 

integratie tussen de Europese Unie en de 

partnerlanden te bevorderen en met name 

bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van 

partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, 

associatieovereenkomsten, andere 

bestaande en toekomstige overeenkomsten 

en gezamenlijk overeengekomen 

1. De steun uit hoofde van deze 

verordening dient meer politieke 

samenwerking en geleidelijke economische 

integratie tussen de Europese Unie en de 

partnerlanden te bevorderen en met name 

bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van 

partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, 

associatieovereenkomsten, andere 

bestaande en toekomstige overeenkomsten 

en gezamenlijk overeengekomen 
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actieplannen. macroregionale strategieën en 
actieplannen. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) geleidelijke integratie in de interne 

markt van de EU en meer samenwerking 

binnen en tussen sectoren, onder andere 

door aanpassing aan de wet- en 

regelgeving van de EU en andere 

internationale normen, institutionele 

opbouw en investeringen, met name in 

onderlinge verbindingen; 

(b) geleidelijke integratie in de interne 

markt van de EU en meer samenwerking 

binnen en tussen sectoren, onder andere 

door aanpassing aan de wet- en 

regelgeving van de EU en andere 

internationale normen, institutionele 

opbouw en investeringen, met name in 

onderlinge infrastructuurverbindingen 

welke gericht zijn op verbetering van de 

diversificatie van 

energietoeleveringsketens, 

betrouwbaarheid van transitroutes en 

verdere liberalisering van de 

energiemarkten; 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) bevordering van de doelstellingen 

van het Verdrag tot oprichting van de 

energiegemeenschap en het Verdrag 

inzake het energiehandvest alsmede het 

daaraan gehechte transitprotocol door 

middel van streven naar toetreding van de 

oostelijke partnerlanden tot eerstgenoemd 

verdrag en naar ratificatie door alle 

partnerlanden en de Russische Federatie 

van laatstgenoemd verdrag; 

 

Amendement  20 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter b ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b ter) uitvoering van de macroregionale 

strategieën van de EU waarbij 

buurlanden betrokken worden, alsook van 

de bijbehorende actieplannen; 

 

Amendement  21 

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, rechtvaardige en inclusieve 

ontwikkeling en honger- en 

armoedebestrijding, onder meer door 

ontwikkeling van de particuliere sector; 

meer interne economische, sociale en 

territoriale cohesie, 

plattelandsontwikkeling, 

energiesamenwerking, bestrijding van 

klimaatverandering, rampenparaatheid en 

bevordering van O&O; 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) meer wederzijds vertrouwen en andere 

maatregelen die bijdragen tot de veiligheid 

en tot het voorkomen en oplossen van 

conflicten; 

(e) meer wederzijds vertrouwen door 

middel van concrete maatregelen die 

bijdragen tot de veiligheid en tot het 

voorkomen en oplossen van conflicten;  

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) bevordering van hernieuwbare 

energievormen en daardoor 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

de Europa 2020-strategie op het gebied 

van de koppeling van energienetten, 

waaronder de uitvoering van het 

Mediterraan Plan voor zonne-energie; 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter e ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e ter) waarborging van het 

concurrentievermogen van de Unie en 

haar partnerlanden door in te zetten op 

projecten en procedures die zo goed 

mogelijk aansluiten bij de behoeften van 

kmo's, ten einde hun integratie op de 

interne markt van de Unie te verbeteren; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter e quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e quater) coördinatie van de Europese 

steun voor kmo's, en stimulansen voor de 

oprichting van samenwerkingsverbanden 

tussen kmo's in de partnerlanden en in de 

Unie; bevordering van projecten en 

investeringen van kmo's in de 

partnerlanden, waarbij de nodige 

middelen moeten worden vrijgemaakt 

voor de bevordering van transnationale 

samenwerking; 

 

Amendement  26 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) bevordering van samenwerking tussen 

subregio's en regio's en op het niveau van 

de hele nabuurschapsregio en van 

grensoverschrijdende samenwerking. 

(f) bevordering van samenwerking tussen 

subregio's en regio's en op het niveau van 

de hele nabuurschapsregio en van 

grensoverschrijdende en territoriale 

samenwerking door middel van 

bevordering van synergieën en regionale 

netwerken op het gebied van milieu, 

klimaatverandering, energie, onderzoek, 

ICT, cultuur en mobiliteit; 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f bis) gebruikmaking van het beleid 

inzake onderzoek en ontwikkeling van de 

Unie, met inbegrip van het zevende 

kaderprogramma van de Europese 

Gemeenschap voor activiteiten op het 

gebied van onderzoek, technologische 

ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) 

en HORIZON 2020 als wezenlijke 

instrumenten voor samenwerking en 

opname van de partnerlanden in de 

Europese onderzoeksruimte; het besef dat 

deze kaderprogramma's een wezenlijke 

bijdrage leveren tot economische groei, 

nieuwe werkgelegenheid en innovatie. 

 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De verwezenlijking van deze 3. De verwezenlijking van deze 
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doelstellingen wordt gemeten aan de hand 

van de periodieke verslagen over de 

tenuitvoerlegging van het beleid, voor de 

doelstellingen van de punten a), d) en e),de 

indicatoren van internationale organisaties 

en andere relevante organen; voor de 

doelstellingen van de punten b), c) en d) de 

overname door de partnerlanden van het 

regelgevingskader van de EU, waar van 

toepassing; en voor de punten c) en f) het 

aantal relevante overeenkomsten en 

samenwerkingsmaatregelen. Deze 

indicatoren omvatten onder andere 

democratische verkiezingen onder 

adequaat toezicht, omvang van de 

corruptie, handelsstromen en indicatoren 

voor interne economische discrepanties, 

waaronder werkgelegenheidscijfers. 

doelstellingen wordt gemeten aan de hand 

van de periodieke verslagen over de 

tenuitvoerlegging van het beleid, voor de 

doelstellingen van de punten a), d) en e),de 

indicatoren van internationale organisaties 

en andere relevante organen; voor de 

doelstellingen van de punten b), b bis), c) 

en d) de overname door de partnerlanden 

van het regelgevingskader van de EU, waar 

van toepassing; en voor de punten c) en f) 

het aantal relevante overeenkomsten en 

samenwerkingsmaatregelen. Deze 

indicatoren omvatten onder andere 

democratische verkiezingen onder 

adequaat toezicht, omvang van de 

corruptie, stand van de tenuitvoerlegging 

van de desbetreffende EU-wetgeving en 

internationale verdragen, handelsstromen 

en indicatoren voor interne economische 

discrepanties, zoals inkomensongelijkheid 

en werkgelegenheidscijfers, 

beschikbaarheid van elektriciteit en 

andere energiedragers, en water en 

riolering. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het algemene beleidskader voor de 

programmering en uitvoering van de EU-

steun uit hoofde van deze verordening 

wordt gevormd door de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, de 

associatieovereenkomsten en andere 

bestaande of toekomstige overeenkomsten 

waarmee betrekkingen met de 

partnerlanden tot stand worden gebracht, 

inclusief mededelingen, conclusies van de 

Raad en resoluties van het Europees 

Parlement, alsmede conclusies van 

ministeriële vergaderingen met de 

partnerlanden. 

1. Het algemene beleidskader voor de 

programmering en uitvoering van de EU-

steun uit hoofde van deze verordening 

wordt gevormd door de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, de 

associatieovereenkomsten en andere 

bestaande of toekomstige overeenkomsten 

waarmee betrekkingen met de 

partnerlanden tot stand worden gebracht, 

met name het Verdrag tot oprichting van 

de energiegemeenschap en het Verdrag 

inzake het energiehandvest en het 

daaraan gehechte transitprotocol, 

inclusief mededelingen, conclusies van de 

Raad en resoluties van het Europees 
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Parlement, alsmede conclusies van 

ministeriële vergaderingen met de 

partnerlanden. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie, de lidstaten en de EIB 

waarborgen de samenhang tussen de steun 

uit hoofde van deze verordening en andere 

steun van de Unie, de lidstaten en de EIB. 

2. De Commissie, de lidstaten en de 

Europese investeringsbank (EIB) 

waarborgen de samenhang tussen de steun 

uit hoofde van deze verordening en andere 

steun, alsmede steun uit andere 

financieringsinstrumenten, zoals het 

financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking, die door de 

Unie, de lidstaten en de EIB wordt 

verleend. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) programma's in verband met de 

macroregionale strategieën van de EU en 

de bijbehorende actieplannen; 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) grensoverschrijdende regionale 

programma's ter bevordering van 

synergieën en regionale netwerken op het 

gebied van het milieu, 

klimaatverandering, energie, onderzoek, 
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ICT, cultuur, vervoer en mobiliteit tussen 

buurlanden door middel van 

samenwerking tussen regio's van een of 

meer lidstaten en een of meer 

partnerlanden. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Voor meerlandenprogramma's wordt 

een uitgebreid programmeringsdocument 

opgesteld, waaronder een strategie en een 

meerjarig indicatief programma, 

overeenkomstig de in artikel 15, lid 3, van 

de gemeenschappelijke 

uitvoeringsverordening bedoelde 

onderzoeksprocedure. Hierin worden de 

prioriteiten voor de EU-steun aan de regio 

of subregio en de indicatieve financiering 

per prioriteit vastgesteld. Er wordt een 

passende looptijd van meerdere jaren 

vastgesteld. 

3. Voor macroregionale programma’s en 

strategieën ten behoeve van meerdere 

landen wordt een uitgebreid 

programmeringsdocument opgesteld, 

waaronder een strategie en een meerjarig 

indicatief programma, overeenkomstig de 

in artikel 15, lid 3, van de 

gemeenschappelijke 

uitvoeringsverordening bedoelde 

onderzoeksprocedure. Hierin worden de 

prioriteiten voor de EU-steun aan de regio 

of subregio en de indicatieve financiering 

per prioriteit vastgesteld. Er wordt een 

passende looptijd van meerdere jaren 

vastgesteld. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Wanneer dat noodzakelijk is om de 

maatregelen tot wederzijds voordeel van de 

EU en de partnerlanden doeltreffender uit 

te voeren, kan de financiering uit hoofde 

van deze verordening voor bijvoorbeeld 

grensoverschrijdende samenwerking en 

interconnectieprojecten worden 

gecombineerd met financiering van andere 

verordeningen tot invoering van financiële 

instrumenten. In dat geval bepaalt de 

6. Wanneer dat noodzakelijk is om de 

maatregelen tot wederzijds voordeel van de 

EU en de partnerlanden doeltreffender uit 

te voeren, kan de financiering uit hoofde 

van deze verordening voor bijvoorbeeld 

grensoverschrijdende samenwerking en 

interconnectieprojecten worden 

gecombineerd met financiering van andere 

verordeningen tot invoering van financiële 

instrumenten, zoals de 
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Commissie welke regels van toepassing 

zijn op de uitvoering. 
financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen. In dat geval bepaalt de 

Commissie welke regels van toepassing 

zijn op de uitvoering. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. In geval van crisis, bedreiging van de 

democratie, de rechtsstaat, de 

mensenrechten of de fundamentele 

vrijheden of bij een door de mens of de 

natuur veroorzaakte ramp kunnen de 

strategiedocumenten ad hoc worden 

herzien. Bij een dergelijke spoedprocedure 

moet de samenhang tussen de EU-steun uit 

hoofde van deze verordening en de steun 

uit hoofde van andere financiële 

instrumenten van de EU worden 

gewaarborgd. Een dergelijke 

spoedprocedure kan leiden tot de 

vaststelling van herziene 

programmeringsdocumenten. In dat geval 

stuurt de Commissie de herziene 

programmeringsdocumenten binnen één 

maand na goedkeuring ter informatie aan 

het Europees Parlement en de Raad. 

9. In geval van een economische, politieke 

en energiecrisis, bedreiging van de 

democratie, de rechtsstaat, de 

mensenrechten of de fundamentele 

vrijheden of bij een door de mens of de 

natuur veroorzaakte ramp kunnen de 

strategiedocumenten ad hoc worden 

herzien. Bij een dergelijke spoedprocedure 

moet de samenhang tussen de EU-steun uit 

hoofde van deze verordening en de steun 

uit hoofde van andere financiële 

instrumenten van de EU worden 

gewaarborgd. Een dergelijke 

spoedprocedure kan leiden tot de 

vaststelling van herziene 

programmeringsdocumenten. In dat geval 

stuurt de Commissie de herziene 

programmeringsdocumenten binnen één 

maand na goedkeuring ter informatie aan 

het Europees Parlement en de Raad. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) een stroomgebied van een rivier, 

voor alle territoriale eenheden die 

overeenkomen met NUTS-II-niveau of 

gelijkwaardig en die aan een rivier liggen 

die wordt gedeeld door lidstaten en 

partnerlanden en/of de Russische 
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Federatie. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – letter c ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c ter) macroregio's waarvoor een EU-

strategie of -synergie bestaat; 

 

Amendement  38 

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 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. 

 

Amendement  39 

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 15% van de financiële middelen 

wordt toegewezen aan de in artikel 6, lid 1, 

onder a bis), c) en c bis), bedoelde 

programma's voor grensoverschrijdende 

samenwerking. 
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5.6.2012 

ADVIES VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING 

aan de Commissie buitenlandse zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

van een Europees nabuurschapsinstrument 

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

Rapporteur voor advies: Joachim Zeller 

 

 

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. 
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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 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 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) De EU moet ook de territoriale 

samenwerking tussen de perifere regio's 

en de buurstaten bevorderen, aangezien 

de EU zonder haar perifere regio's deze 

waarnemingsposten van andere 

continenten zou missen, waardoor het 

EU-beleid veel beperkter zou zijn. 
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Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Uit hoofde van dit instrument en het 

Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling zou steun moeten worden 

verleend voor programma's voor 

grensoverschrijdende samenwerking aan de 

buitengrenzen van de Europese Unie 

tussen partnerlanden en lidstaten die 

dient bij te dragen aan geïntegreerde en 

duurzame regionale ontwikkeling tussen 

aanliggende grensregio's en harmonieuze 

territoriale integratie overal in de Unie en 

met naburige landen. 

(8) Om een duidelijke, soepele en 

doeltreffende toepassing van de 

grensoverschrijdende samenwerking aan de 

buitengrenzen te waarborgen moet 

daarvoor een afzonderlijk, inclusief  

wetgevingspakket worden vastgesteld. 

 

 

Amendement  3 

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. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

 Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Het uitgangspunt moet worden 
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gevormd door gedeeld beheer en 

harmonisatie met de praktijken bij de 

Europese territoriale samenwerking, 

alsmede echte samenwerking. De 

regelgeving moet ruimte scheppen 

waarbinnen de deelnemende landen 

verschillende beheersmethoden kunnen 

overeenkomen. 

Motivering 

De ENPI-programma's voor grensoverschrijdende samenwerking langs de buitengrenzen 

worden uitgevoerd in zeer uiteenlopende omgevingen: sommige programma's zijn sterker gericht 

op samenwerking met een substantiële inbreng van het partnerland, terwijl andere meer weg 

hebben van programma's voor technische bijstand. 

 

Amendement  5 

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 in de vorm 

van grensoverschrijdende samenwerking. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) De Europese Unie heeft zich 

vastgelegd op de noordelijke dimensie van 

het partnerschap en dient daarom 

instrumenten te ontwikkelen die deelname 

aan de grensoverschrijdende 

samenwerking mogelijk maken. Om een 

gedetailleerd overzicht te krijgen van de 

wijze waarop de financiering van de 

noordelijke dimensie tijdens de volgende 

programmeringsperiode wordt voortgezet, 

is het wenselijk alle desbetreffende 

bepalingen in deze verordening te 

bundelen. 

Motivering 

De noordelijke dimensie heeft in sterke mate een specifiek regionaal karakter; bovendien nemen 

de betrokken landen aan de samenwerking deel in het kader van de ENPI-programma's voor 

grensoverschrijdende samenwerking. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De Unie en de lidstaten moeten zorgen 

voor meer samenhang en 

complementariteit tussen de verschillende 

beleidslijnen inzake samenwerking met 

nabuurschapslanden. Om ervoor te zorgen 

dat de samenwerking van de Unie en de 

maatregelen van de lidstaten elkaar 

aanvullen en versterken, is het wenselijk 

om, waar mogelijk gezamenlijke 

programmering toe te passen. 

(15) De Unie en de lidstaten moeten zorgen 

voor een grotere doeltreffendheid van en 

meer samenhang en complementariteit 

tussen de verschillende beleidslijnen 

inzake samenwerking met 

nabuurschapslanden. Om ervoor te zorgen 

dat de samenwerking van de Unie en de 

maatregelen van de lidstaten elkaar 

aanvullen en versterken, met name op 

gebieden als energie, vervoer, onderwijs 

en onderzoek, is het wenselijk om, waar 

mogelijk, gezamenlijke programmering toe 

te passen en tot gezamenlijke financiering 

te komen. 
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Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) 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 zou 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie de bevoegdheid moeten 

worden overgedragen om specifieke 

uitvoeringsmaatregelen vast te stellen voor 

de in titel III van deze verordening 

ingestelde mechanismen voor 

grensoverschrijdende samenwerking. Het 

is met name van belang dat de Commissie 

bij haar voorbereidende werkzaamheden 

het nodige overleg pleegt, ook op het 

niveau van deskundigen. Bij de 

voorbereiding en opstelling van 

gedelegeerde handelingen moet de 

Commissie ervoor zorgen dat de 

desbetreffende documenten gelijktijdig, 

tijdig en op passende wijze bij het 

Europees Parlement en de Raad worden 

ingediend. 

(26) 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 zou 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie de bevoegdheid moeten 

worden overgedragen om de regels inzake 

de herziening van de gemeenschappelijke 

operationele programma's en de 
specifieke uitvoeringsmaatregelen vast te 

stellen voor de in titel III van deze 

verordening ingestelde mechanismen voor 

grensoverschrijdende samenwerking, de in 

de bijlage opgenomen lijst van 

begunstigde landen aan te passen en te 

besluiten om de acties uit hoofde van deze 

verordening uit te breiden tot niet in de 

bijlage vermelde landen. Het is met name 

van belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden het nodige 

overleg pleegt, ook op het niveau van 

deskundigen. Bij de voorbereiding en 

opstelling van gedelegeerde handelingen 

moet de Commissie ervoor zorgen dat de 

desbetreffende documenten gelijktijdig, 

tijdig en op passende wijze bij het 

Europees Parlement en de Raad worden 

ingediend. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening moet tot voordeel strekken 

van de partnerlanden of tot wederzijds 

voordeel van de EU en de partnerlanden. 

2. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening strekt tot voordeel van de 

partnerlanden en tot wederzijds voordeel 

van de EU en de partnerlanden. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De steun uit hoofde van deze 

verordening dient meer politieke 

samenwerking en geleidelijke economische 

integratie tussen de Europese Unie en de 

partnerlanden te bevorderen en met name 

bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van 

partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, 

associatieovereenkomsten, andere 

bestaande en toekomstige overeenkomsten 

en gezamenlijk overeengekomen 

actieplannen. 

1. De steun uit hoofde van deze 

verordening dient meer politieke 

samenwerking en geleidelijke economische 

en sociale integratie tussen de Europese 

Unie en de partnerlanden te bevorderen en 

met name bij te dragen tot de 

tenuitvoerlegging van partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, 

associatieovereenkomsten, andere 

bestaande en toekomstige overeenkomsten 

en gezamenlijk overeengekomen 

actieplannen. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) bevordering van de mensenrechten en 

fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, de 

gelijkheidsbeginselen, duurzame en 

blijvende democratie, goed bestuur en de 

ontwikkeling van een florerend 

maatschappelijk middenveld, waaronder de 

sociale partners; 

a) bevordering van de mensenrechten, de 

rechten van minderheden en de 

fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, de 

gelijkheidsbeginselen, duurzame en 

blijvende democratie, goed bestuur en de 

ontwikkeling van een florerend 

maatschappelijk middenveld, waaronder de 

sociale partners; 

 

Amendement  12 



 

RR\1012703NL.doc 139/181 PE487.898v02-00 

 NL 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het scheppen van een klimaat voor goed 

beheerde mobiliteit van mensen en 

bevordering van contacten tussen mensen; 

c) het scheppen van een klimaat voor goed 

beheerde mobiliteit van mensen en 

bevordering van contacten tussen mensen, 

met name op cultureel en sportgebied; 

 

Amendement  13 

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 met het 

oog op de intensivering van het streven 

naar gemeenschappelijke voordelen voor 

de deelnemende landen, 

plattelandsontwikkeling, 

klimaatmaatregelen en rampenparaatheid; 

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  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter f 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) bevordering van samenwerking tussen 

subregio's en regio's en op het niveau van 

de hele nabuurschapsregio en van 

grensoverschrijdende samenwerking. 

f) bevordering van samenwerking tussen 

subregio's en regio's en op het niveau van 

de hele nabuurschapsregio en van 

grensoverschrijdende samenwerking. In 

het bijzonder moeten de trans-Europese 

netwerken en de vervoersinfrastructuur, 

met name de snelwegen op zee, worden 

ontwikkeld om het handelsverkeer te doen 

toenemen en de mobiliteit en de 

uitwisselingen tussen Europese regio's en 

buurregio's te bevorderen.  

 

Amendement  15 

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. 

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  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter f ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f ter) bevordering van synergie en 

versterking van de coördinatie tussen de 

verschillende fondsen en programma's 
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van het pretoetredingsmechanisme en het 

nabuurschapsbeleid. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening wordt qua vorm en omvang 

aangepast aan de inzet van elk partnerland 

voor hervormingen en de vooruitgang bij 

de tenuitvoerlegging daarvan. Deze 

differentiatie moet een afspiegeling 

vormen van de ambitie van het 

partnerschap met de Unie, de vooruitgang 

bij de totstandbrenging van een duurzame 

en blijvende democratie, de vooruitgang bij 

de tenuitvoerlegging van de 

overeengekomen 

hervormingsdoelstellingen, de behoeften 

en capaciteiten van het land en de 

potentiële impact van de EU-steun. 

1. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening wordt qua vorm en omvang 

aangepast aan de inzet van elk partnerland 

voor ontwikkeling, hervormingen en de 

vooruitgang bij de tenuitvoerlegging 

daarvan. Deze differentiatie moet een 

afspiegeling vormen van de ambitie van 

het partnerschap met de Unie, de 

vooruitgang bij de totstandbrenging van 

een duurzame en blijvende democratie, de 

vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van 

de overeengekomen 

hervormingsdoelstellingen, de behoeften 

en capaciteiten van het land en de 

potentiële impact van de EU-steun. 

 

Amendement  18 

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, 
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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. 

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 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  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Voor een soepele toepassing van het 

in lid 2 genoemde partnerschapsbeginsel 

moet de capaciteitsopbouw worden 

ondersteund en de situatie van de 

relevante partners worden verbeterd, 

waartoe met steun van dit instrument 

institutionele maatregelen ten behoeve 

van de capaciteitsopbouw kunnen worden 

genomen. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie, de lidstaten en de EIB 

waarborgen de samenhang tussen de steun 

uit hoofde van deze verordening en andere 

steun van de Unie, de lidstaten en de EIB. 

2. De Commissie, de lidstaten en de EIB 

waarborgen de samenhang tussen de steun 

uit hoofde van deze verordening en andere 

steun van de Unie, de lidstaten en de EIB. 

De synergie tussen deze programma's is 

van essentieel belang voor het 

verwezenlijken en wederzijds consolideren 

van de doelstellingen op regionaal en 

grensoverschrijdend niveau. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – letter g bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) bijdragen aan bestaande en 

toekomstige macroregionale strategieën 

die gericht zijn op de buurlanden van de 

Unie en/of de Russische Federatie; 

 

Amendement  22 

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 

4. Bij de indicatieve toewijzing van 

middelen aan de gemeenschappelijke 

operationele programma's op basis van de 

relevante criteria voor de betrokken 

gebieden 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 
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hun vermogen om EU-steun te beheren en 

te verwerken. 

verwerken. De criteria worden vastgesteld 

bij gedelegeerde handeling. 

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. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Binnen één jaar na de goedkeuring van 

het in artikel 9 bedoelde 

programmeringsdocument dienen de 

deelnemende landen gezamenlijk 

voorstellen voor gemeenschappelijke 

operationele programma's bij de 

Commissie in. De Commissie keurt elk 

gemeenschappelijk operationeel 

programma goed nadat zij heeft beoordeeld 

of het in overeenstemming is met deze 

verordening, het programmeringsdocument 

en de uitvoeringsvoorschriften. 

4. Binnen één jaar na de goedkeuring van 

het in artikel 9 bedoelde 

programmeringsdocument dienen de 

deelnemende landen gezamenlijk 

voorstellen voor gemeenschappelijke 

operationele programma's bij de 

Commissie in. De Commissie keurt elk 

gemeenschappelijk operationeel 

programma goed nadat zij binnen drie 

maanden na indiening door de 

deelnemende landen heeft beoordeeld of 

het in overeenstemming is met deze 

verordening, het programmeringsdocument 

en de uitvoeringsvoorschriften. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Gemeenschappelijke operationele 

programma's worden halverwege de 

looptijd van het meerjarig financieel 

kader  onderworpen aan een herziening 

om rekening te houden met factoren die 

zich tijdens het uitvoeringsproces 

aandienen, zoals: 
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 - veranderingen in de 

samenwerkingsprioriteiten en 

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. 

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  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10. Als een deelnemend land een 

programma wil medefinancieren, worden 

in het gemeenschappelijk operationeel 

programma de regelingen beschreven voor 

het verstrekken, gebruiken en controleren 

van de medefinanciering. De 

desbetreffende financieringsovereenkomst 

wordt door alle deelnemende landen 

ondertekend. 

10. Als een deelnemend land een 

programma wil medefinancieren, worden 

in het gemeenschappelijk operationeel 

programma de regelingen beschreven voor 

het verstrekken, gebruiken en controleren 

van de medefinanciering. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Met het oog op een adequate 

voorbereiding van de tenuitvoerlegging 

van de gemeenschappelijke operationele 

programma's, komen uitgaven die worden 

gedaan na de indiening van het 

gemeenschappelijke operationele 

programma bij de Commissie niet vóór 

1 januari 2014 in aanmerking voor 

financiering. 

3. Met het oog op een adequate 

voorbereiding van de tenuitvoerlegging 

van de gemeenschappelijke operationele 

programma's, komen uitgaven in 

aanmerking voor financiering vanaf de 

datum van indiening van het operationele 

programma bij de Commissie of vanaf 1 

januari 2014, indien dat eerder is. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze uitvoeringsvoorschriften bevatten 

onder andere bepalingen inzake: 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de opstelling, wijziging en afsluiting van 

gemeenschappelijke operationele 

programma's; 

b) de inhoud, opstelling, wijziging en 

afsluiting van gemeenschappelijke 

operationele programma's; 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de rol en de werking van de 

programmastructuren: het gezamenlijk 

toezichtcomité, de beheersautoriteit en het 

gezamenlijk technische secretariaat, 

c) de rol en de werking van de 

programmastructuren: het gezamenlijk 

toezichtcomité, de beheersautoriteit en het 

gezamenlijk technisch secretariaat, het 
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gezamenlijke selectiecomités, inclusief 

hun status, effectieve benaming, 

verantwoordingsplicht en 

verantwoordelijkheid, een beschrijving van 

de beheers- en controlesystemen en de 

voorwaarden voor het technische en 

financiële beheer van de EU-steun, 

waaronder de subsidiabiliteitscriteria; 

 

comité projectselectie, inclusief zijn status, 

effectieve benaming, 

verantwoordingsplicht en 

verantwoordelijkheid, een beschrijving van 

de beheers- en controlesystemen en de 

voorwaarden voor het technische en 

financiële beheer van de EU-steun, 

waaronder de subsidiabiliteitscriteria; 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Grensoverschrijdende 

samenwerking wordt ten uitvoer gelegd 

overeenkomstig 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. 

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. 
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Amendement  31 

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. 

Motivering 

Dit amendement houdt rekening met de voorgestelde nieuwe verwijzingen naar de gedelegeerde 

handeling. 

 

Amendement  32 

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 een 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. 

Motivering 

De rapporteur is van mening dat de definitie "in naar behoren gemotiveerde gevallen" het in 
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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  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het financiële referentiebedrag voor de 

tenuitvoerlegging van deze verordening 

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. 

1. Het financiële referentiebedrag voor de 

tenuitvoerlegging van deze verordening 

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. 

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. 
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20.6.2012 

ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS 

aan de Commissie buitenlandse zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

van een Europees nabuurschapsinstrument 

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

Rapporteur voor advies: Iosif Matula 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) is het financiële instrument van 

het Europees nabuurschapsbeleid (ENB), dat de ontwikkeling van een ruimte van welvaart voor 

en goed nabuurschap tussen de EU en haar partners beoogt. 

Financiële steun van de EU biedt een aanzienlijke meerwaarde op de belangrijkste 

beleidsterreinen waarvoor in het kader van de instrumenten voor extern optreden financiering 

wordt verstrekt. 

Hoger onderwijs, cultuur, onderzoek en innovatie vormen uitgelezen terreinen om de koppeling 

tussen interne beleidslijnen en het ENPI te versterken. 

Het diplomatieke belang en de specifieke rol van uitwisselingen op cultureel en onderwijsgebied 

mogen niet worden onderschat. Het ENPI moet dan ook met name op deze gebieden inzetten op 

de bevordering van mobiliteit en contacten tussen mensen. Voorts moet het instrument 

ontwikkeling in de breedst mogelijke zin ondersteunen, onder meer door middel van degelijke 

onderwijs- en opleidingsprogramma's in de partnerlanden. 

Bovendien is het belangrijk de banden met het maatschappelijk middenveld van de ENB-landen 

te behouden. Daarom moeten de toewijzingen voor programma's zoals "Erasmus voor iedereen" 

ook worden voortgezet wanneer de EU haar externe prioriteiten wijzigt als gevolg van 

onvoorziene gebeurtenissen of politieke ontwikkelingen in de partnerlanden. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
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buitenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) De Europese Unie en haar 

lidstaten spannen zich overeenkomstig het 

Unesco-verdrag betreffende de 

bescherming en de bevordering van de 

diversiteit van cultuuruitingen van 20 

oktober 2005, en met name artikel 12 

daarvan, in voor een versterkte 

samenwerking en solidariteit op 

bilateraal, regionaal en internationaal 

niveau teneinde de diversiteit van 

cultuuruitingen te beschermen en te 

eerbiedigen en op die manier de dialoog 

en het wederzijds begrip tussen culturen 

te bevorderen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 ter) De lidstaten en de Commissie 

worden verzocht om, overeenkomstig de 

conclusies van de Raad en de 

vertegenwoordigers van de regeringen 

van de lidstaten van 20 november 2008 

over de bevordering van de culturele 

diversiteit en van de interculturele dialoog 

in de externe betrekkingen van de Unie en 

de lidstaten1, de positie en de rol van 

cultuur in de uit hoofde van de externe 

betrekkingen uitgevoerde 

beleidsmaatregelen en programma's te 

versterken en de samenwerking met derde 

landen en internationale organisaties die 

werken rond cultuur, met name Unesco 

en de Raad van Europa, te bevorderen. In 
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dit verband kunnen de 

ontwikkelingsorganisaties en de culturele 

instellingen van de lidstaten een nuttige 

rol spelen. 

 __________________ 

 1 PB C 320 van 16.12.2008, blz. 10. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) 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, 

cultuur, 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 en wederzijds begrip te 

bevorderen. Daarom moet er substantieel 

meer geld worden uitgetrokken voor het 

in het kader van deze verordening 

opgerichte instrument. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Verder is het in het wederzijds belang 

van de Unie en haar partners om de 

samenwerking te stimuleren en te 

faciliteren, met name door 

begrotingsmiddelen voor interne en externe 

instrumenten te bundelen, met name voor 

(9) Verder is het in het wederzijds belang 

van de Unie en haar partners om de 

samenwerking te stimuleren en te 

faciliteren, met name door 

begrotingsmiddelen voor interne en externe 

instrumenten te bundelen, met name voor 
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grensoverschrijdende samenwerking, 

infrastructuurprojecten die van belang zijn 

voor de Unie en die door 

nabuurschapslanden lopen en andere 

samenwerkingsterreinen. 

grensoverschrijdende samenwerking, 

infrastructuurprojecten die van belang zijn 

voor de Unie en die door 

nabuurschapslanden lopen en andere 

samenwerkingsterreinen zoals onderwijs 

en culturele uitwisselingen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De steun die in het kader van het 

Europees nabuurschapsbeleid wordt 

verstrekt aan de nabuurschapslanden, moet 

in overeenstemming met de doelstellingen 

en beginselen van het externe beleid, en 

met name het ontwikkelingsbeleid, van de 

Unie, zoals onder andere uiteengezet in de 

gemeenschappelijke verklaring "De 

Europese consensus over ontwikkeling", 

die op 22 december 2005 werd 

goedgekeurd door de Raad en de 

vertegenwoordigers van de regeringen van 

de lidstaten, in het kader van de Raad 

bijeen, het Europees Parlement en de 

Commissie. 

(13) De steun die in het kader van het 

Europees nabuurschapsbeleid wordt 

verstrekt aan de nabuurschapslanden, moet 

in overeenstemming zijn met de 

doelstellingen en beginselen van het 

externe beleid, en met name het 

ontwikkelingsbeleid, van de Unie, zoals 

onder andere uiteengezet in de 

gemeenschappelijke verklaring "De 

Europese consensus over ontwikkeling", 

die op 22 december 2005 werd 

goedgekeurd door de Raad en de 

vertegenwoordigers van de regeringen van 

de lidstaten, in het kader van de Raad 

bijeen, het Europees Parlement en de 

Commissie, alsook met de conclusies van 

de Raad en de vertegenwoordigers van de 

regeringen van de lidstaten van 

20 november 2008 over de bevordering 

van de culturele diversiteit en van de 

interculturele dialoog in de externe 

betrekkingen van de Unie en haar 

lidstaten. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Aangezien de EU het Unesco-
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verdrag betreffende de bescherming en de 

bevordering van de diversiteit van 

cultuuruitingen heeft ondertekend, moet 

zij ervoor zorgen dat bij ieder besluit in 

het kader van deze verordening wordt 

toegezien op de naleving van dit verdrag 

door de partnerlanden. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) De gezamenlijke EU-Afrika-strategie 

is relevant voor de betrekkingen met de 

Noord-Afrikaanse landen die aan de 

Middellandse Zee liggen. 

(14) De gezamenlijke EU-Afrika-strategie 

is relevant voor de betrekkingen met de 

Noord-Afrikaanse landen die aan de 

Middellandse Zee liggen, zeker in het licht 

van de ontwikkelingen die zich na de 

Arabische lente hebben voorgedaan. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) De financieringsbehoefte van het 

externe beleid van de Europese Unie neemt 

toe, maar door de economische 

omstandigheden en de begrotingssituatie 

zijn de middelen daarvoor beperkt. De 

Commissie moet er daarom voor zorgen 

dat de beschikbare middelen zo efficiënt 

mogelijk worden ingezet door gebruik te 

maken van financieringsinstrumenten met 

een hefboomwerking. Het effect zou ook 

kunnen worden vergroot door middelen die 

zijn geïnvesteerd of gegenereerd door 

financieringsinstrumenten opnieuw te 

gebruiken. 

(19) De financieringsbehoefte van het 

externe beleid van de Europese Unie neemt 

toe, maar door de economische 

omstandigheden en de begrotingssituatie 

zijn de middelen daarvoor beperkt. De 

Commissie moet er daarom voor zorgen 

dat de beschikbare middelen zo efficiënt 

mogelijk worden ingezet door gebruik te 

maken van financieringsinstrumenten met 

een hefboomwerking. Het effect zou ook 

kunnen worden vergroot door middelen die 

zijn geïnvesteerd of gegenereerd door 

financieringsinstrumenten opnieuw te 

gebruiken. In dit verband mag niet worden 

vergeten dat de Unie over een select 

aantal "soft power"-instrumenten met 

een hefboomwerking beschikt, en dat het 
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dus niet alleen om 

financieringsinstrumenten gaat. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) Wanneer zich in de partnerlanden 

ingrijpende onvoorziene gebeurtenissen of 

belangrijke politieke ontwikkelingen 

voordoen, en de EU haar externe 

prioriteiten als gevolg daarvan wijzigt, 

moeten de financiële toewijzingen aan 

onderwijsprogramma's, en met name het 

'Erasmus voor iedereen'-programma, 

worden voortgezet of verhoogd, zodat de 

samenwerking met deze landen op 

onderwijsgebied in alle omstandigheden 

behouden blijft. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) De Unie erkent dat samenwerking 

op het gebied van cultuur en onderwijs 

van cruciaal belang is voor de versterking 

van het maatschappelijk middenveld, de 

bevordering van het 

democratiseringsproces en het wederzijds 

begrip tussen volkeren, en de 

ontwikkeling van sociale cohesie. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) In haar betrekkingen met derde 

landen bevordert de Unie de waarden die 

zijn uitgedrukt in de Universele 

Verklaring betreffende culturele 

diversiteit van Unesco van 2 november 

2001, die geldt als gemeenschappelijk 

erfgoed en als bron van innovatie en 

creativiteit, maar ook als krachtige 

katalysator van de economische, civiele en 

morele ontwikkeling van de maatschappij. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 ter) Onderwijs, cultuur, eerbiediging 

en bevordering van de culturele diversiteit 

moeten volledig worden ingebed in de 

doelstellingen van de huidige 

verordening, aangezien samenwerking op 

deze gebieden essentieel is om het 

draagvlak voor het democratiseringproces 

in de partnerlanden te verbreden en de 

prioriteiten van alle partijen in 

aanmerking te nemen. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 quater) In haar betrekkingen met de 

partnerlanden dringt de Unie aan op de 

bescherming en de bevordering van de 

culturele diversiteit, alsook op de 

ratificatie van het Unesco-verdrag 

betreffende de bescherming en de 

bevordering van de diversiteit van 
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cultuuruitingen van 20 oktober 2005. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) De EU erkent het diplomatieke 

belang en de specifieke rol van 

uitwisselingen op cultureel en 

onderwijsgebied voor de bevordering van 

mobiliteit en contacten tussen mensen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 bis) Het is nodig een zeker evenwicht 

te bewaren tussen de zuidelijke en de 

oostelijke dimensie van het Europees 

nabuurschapsbeleid. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) 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 zou 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie de bevoegdheid moeten 

worden overgedragen om specifieke 

(26) 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 zou 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie de bevoegdheid moeten 

worden overgedragen om specifieke 
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uitvoeringsmaatregelen vast te stellen voor 

de in titel III van deze verordening 

ingestelde mechanismen voor 

grensoverschrijdende samenwerking. Het 

is met name van belang dat de Commissie 

bij haar voorbereidende werkzaamheden 

het nodige overleg pleegt, ook op het 

niveau van deskundigen. Bij de 

voorbereiding en opstelling van 

gedelegeerde handelingen moet de 

Commissie ervoor zorgen dat de 

desbetreffende documenten gelijktijdig, 

tijdig en op passende wijze bij het 

Europees Parlement en de Raad worden 

ingediend. 

uitvoeringsmaatregelen vast te stellen voor 

de in titel III van deze verordening 

ingestelde mechanismen voor 

grensoverschrijdende samenwerking. Het 

is met name van belang dat de Commissie 

bij haar voorbereidende werkzaamheden 

het nodige overleg pleegt, ook met 

deskundigen en actoren uit het 

maatschappelijk middenveld. Bij de 

voorbereiding en opstelling van 

gedelegeerde handelingen moet de 

Commissie ervoor zorgen dat de 

desbetreffende documenten gelijktijdig, 

tijdig en op passende wijze bij het 

Europees Parlement en de Raad worden 

ingediend. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 bis) De financiële instrumenten voor 

extern optreden van de Unie moeten ertoe 

bijdragen dat de steun voor de 

begunstigde landen gekoppeld wordt aan 

voorwaarden, met name de eerbiediging 

van mensenrechten en minderheden, goed 

bestuur en de diversiteit van 

cultuuruitingen, of aan de kwaliteit van 

het beleid van de begunstigde landen en 

hun vermogen en bereidheid om dit beleid 

uit te voeren. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) bevordering van de mensenrechten en 

fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, de 

gelijkheidsbeginselen, duurzame en 

(a) bevordering van de mensenrechten en 

fundamentele vrijheden, de culturele 

diversiteit, de rechtsstaat, de 
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blijvende democratie, goed bestuur en de 

ontwikkeling van een florerend 

maatschappelijk middenveld, waaronder de 

sociale partners; 

gelijkheidsbeginselen, duurzame en 

blijvende democratie, goed bestuur en de 

ontwikkeling van een florerend 

maatschappelijk middenveld, waaronder de 

sociale partners; 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het scheppen van een klimaat voor goed 

beheerde mobiliteit van mensen en 

bevordering van contacten tussen mensen; 

c) het scheppen van een klimaat voor een 

inclusieve mobiliteit van mensen en 

bevordering van contacten tussen mensen 

en wederzijds begrip, met name op het 

gebied van cultuur, onderwijs, sport en 

jeugd, alsook de uitwisseling van culturele 

waarden ter waarborging van de culturele 

diversiteit; 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) bescherming van het 

gemeenschappelijk erfgoed, al dan niet 

van materiële aard, onder meer door 

passende financiering en middelen te 

verstrekken aan projecten als Euromed 

Heritage; bevordering van de 

ontwikkeling van gemeenschappelijke 

onderwijs- en opleidingsprogramma's met 

de partnerlanden, waarbij moet worden 

benadrukt dat gelijke toegang tot 

onderwijs een universeel recht is en 

waarbij het hoge percentage jonge 

schoolverlaters moet worden 

teruggedrongen; 
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Amendement  21 

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 en van degelijke 

onderwijs- en opleidingsprogramma's, 
meer interne economische, sociale en 

territoriale cohesie, 

plattelandsontwikkeling, 

klimaatmaatregelen, ontsluiting van het 

cultureel erfgoed, rampenparaatheid en 

civiele veiligheid in het algemeen, alsook 

bescherming van het historisch, artistiek, 

archeologisch, cultureel en ecologisch 

erfgoed; 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) meer wederzijds vertrouwen en andere 

maatregelen die bijdragen tot de veiligheid 

en tot het voorkomen en oplossen van 

conflicten; 

(e) meer wederzijds vertrouwen en andere 

maatregelen die bijdragen tot de veiligheid 

en tot het voorkomen en oplossen van 

conflicten, meer bepaald maatregelen ter 

waarborging van de vrijheid van 

vereniging; 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De EU-steun kan ook worden gebruikt 

voor andere terreinen die in 

overeenstemming zijn met de algemene 

doelstellingen van het Europees 

4. De EU-steun kan ook worden gebruikt 

voor andere terreinen die in 

overeenstemming zijn met de algemene 

doelstellingen van het Europees 
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nabuurschapsbeleid. nabuurschapsbeleid, in het bijzonder 

cultuur, culturele en creatieve 

bedrijfstakken, toerisme, onderwijs en 

opleiding. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening wordt gewoonlijk 

medegefinancierd door de begunstigde 

landen via openbare middelen, bijdragen 

van de begunstigden dan wel andere 

bronnen. Dit beginsel is ook van toepassing 

op de samenwerking met de Russische 

Federatie, met name met betrekking tot de 

in artikel 6, lid 1, onder c), bedoelde 

programma's. Van medefinancieringseisen 

kan worden afgeweken in naar behoren 

gemotiveerde gevallen en wanneer dit 

nodig is om de ontwikkeling van het 

maatschappelijk middenveld en niet-

overheidsactoren te steunen, onverminderd 

de verplichting om te voldoen aan de 

andere voorwaarden van het Financieel 

Reglement. 

3. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening wordt gewoonlijk 

medegefinancierd door de begunstigde 

landen via openbare middelen, bijdragen 

van de begunstigden dan wel andere 

bronnen, op een transparante manier en 

volgens de regels van goed bestuur. Dit 

beginsel is ook van toepassing op de 

samenwerking met de Russische Federatie, 

met name met betrekking tot de in artikel 

6, lid 1, onder c), bedoelde programma's. 

Van medefinancieringseisen kan worden 

afgeweken in naar behoren gemotiveerde 

gevallen en wanneer dit nodig is om de 

ontwikkeling van het maatschappelijk 

middenveld en niet-overheidsactoren te 

steunen, onverminderd de verplichting om 

te voldoen aan de andere voorwaarden van 

het Financieel Reglement. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) bijdragen voor de grensoverschrijdende 

programma's uit hoofde van Verordening 

(EU) nr. […] van het Europees Parlement 

en de Raad van […] betreffende specifieke 

bepalingen voor steun uit het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling ter 

verwezenlijking van de doelstelling 

g) bijdragen voor de bestaande en 

toekomstige macroregionale strategieën 

en de grensoverschrijdende programma's 

uit hoofde van Verordening (EU) nr. […] 

van het Europees Parlement en de Raad 

van […] betreffende specifieke bepalingen 

voor steun uit het Europees Fonds voor 
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"Europese territoriale samenwerking" 

waaraan de partnerlanden en/of de 

Russische Federatie deelnemen. 

regionale ontwikkeling ter verwezenlijking 

van de doelstelling "Europese territoriale 

samenwerking" waaraan de partnerlanden 

en/of de Russische Federatie deelnemen. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onverminderd de bepalingen inzake de 

opschorting van de hulp die zijn 

opgenomen in de met de partnerlanden en -

regio's gesloten partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, nodigt de 

Commissie een land dat de beginselen met 

betrekking tot democratie, de rechtsstaat en 

de eerbiediging van mensenrechten en 

fundamentele vrijheden niet eerbiedigt, uit 

tot overleg om een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing te vinden, behalve 

in bijzonder dringende gevallen. Als dit 

overleg niet tot een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing leidt, als overleg 

wordt geweigerd of in bijzonder dringende 

gevallen, kan de Raad passende 

maatregelen treffen overeenkomstig artikel 

215, lid 1, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie; dit kan 

gehele of gedeeltelijke opschorting van de 

hulp omvatten. 

Onverminderd de bepalingen inzake de 

opschorting van de hulp die zijn 

opgenomen in de met de partnerlanden en -

regio's gesloten partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, nodigt de 

Commissie een land dat de beginselen met 

betrekking tot democratie, de rechtsstaat en 

de eerbiediging van mensenrechten en 

fundamentele vrijheden niet eerbiedigt, uit 

tot overleg om een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing te vinden, behalve 

in bijzonder dringende gevallen. Als dit 

overleg niet tot een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing leidt, als overleg 

wordt geweigerd of in bijzonder dringende 

gevallen, kan de Raad passende 

maatregelen treffen overeenkomstig artikel 

215, lid 1, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie; dit kan 

gehele of gedeeltelijke opschorting van de 

hulp omvatten. In dergelijke gevallen moet 

er steevast op worden toegezien dat de 

opschorting van de hulp geen schade 

berokkent aan de organisaties van het 

maatschappelijk middenveld die de 

democratische beginselen en de 

mensenrechtennormen wel in acht 

nemen. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het financiële referentiebedrag voor de 

tenuitvoerlegging van deze verordening 

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. 

1. Het financiële referentiebedrag voor de 

tenuitvoerlegging van deze verordening 

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. 

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, cultuur, 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 en wederzijds begrip te bevorderen. Daarom moet er substantieel meer geld worden 

uitgetrokken voor het in het kader van deze verordening opgerichte instrument. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Om de internationale dimensie van het 

hoger onderwijs te bevorderen, zoals 

beschreven in artikel 13, lid 2, van de 

verordening inzake "Erasmus voor 

iedereen", wordt een indicatief bedrag van 

1 812 100 000 EUR uit de verschillende 

instrumenten voor het externe beleid (het 

instrument voor 

ontwikkelingssamenwerking, het Europees 

nabuurschapsinstrument, het instrument 

voor pretoetredingssteun, het 

partnerschapsinstrument en het Europees 

Ontwikkelingsfonds) toegewezen voor 

leermobiliteitsacties naar of vanuit niet-

EU-landen en voor samenwerking en 

beleidsdialoog met autoriteiten, 

instellingen en organisaties uit deze landen. 

Op deze middelen zijn de bepalingen van 

3. Om de internationale dimensie van het 

hoger onderwijs te bevorderen, zoals 

beschreven in artikel 13, lid 2, van de 

verordening inzake "Erasmus voor 

iedereen", wordt een indicatief bedrag van 

1 812 100 000 EUR uit de verschillende 

instrumenten voor het externe beleid (het 

instrument voor 

ontwikkelingssamenwerking, het Europees 

nabuurschapsinstrument, het instrument 

voor pretoetredingssteun, het 

partnerschapsinstrument en het Europees 

Ontwikkelingsfonds) toegewezen voor 

leermobiliteitsacties naar of vanuit niet-

EU-landen en voor samenwerking en 

beleidsdialoog met autoriteiten, 

instellingen en organisaties uit deze landen. 

Op deze middelen zijn de bepalingen van 
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de verordening inzake "Erasmus voor 

iedereen" van toepassing. 

de verordening inzake "Erasmus voor 

iedereen" van toepassing, waarbij moet 

worden onderstreept dat onderwijs een 

bijzonder sterke katalysator in het 

democratiseringsproces kan zijn. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De financiering wordt verstrekt door 

middel van twee meerjarentoewijzingen 

voor respectievelijk de eerste vier jaar en 

de laatste drie jaar. Deze financiering 

wordt uitgewerkt in de meerjarige 

indicatieve programmering voor deze 

instrumenten, overeenkomstig de 

behoeften en prioriteiten van de betrokken 

landen. De toewijzingen kunnen worden 

herzien in geval van ingrijpende 

onvoorziene omstandigheden of 

belangrijke politieke ontwikkelingen, 

overeenkomstig de externe prioriteiten 

van de EU. 

De financiering wordt verstrekt door 

middel van twee meerjarentoewijzingen 

voor respectievelijk de eerste vier jaar en 

de laatste drie jaar. Deze financiering 

wordt uitgewerkt in de meerjarige 

indicatieve programmering voor deze 

instrumenten, overeenkomstig de 

behoeften en prioriteiten van de betrokken 

landen. 
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ADVIES VAN DE COMMISSIE RECHTEN VAN DE VROUW EN 
GENDERGELIJKHEID 

aan de Commissie buitenlandse zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

van een Europees nabuurschapsinstrument 

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

Rapporteur voor advies: Emine Bozkurt 

 

 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie buitenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Door middel van dialoog en 

samenwerking met derde landen streeft de 

Unie naar bevordering, ontwikkeling en 

consolidering van de waarden waarop de 

Unie is gevestigd, namelijk vrijheid, 

democratie, eerbiediging van de 

mensenrechten en grondrechten, de 

beginselen van gelijkheid en de rechtsstaat. 

(3) Door middel van dialoog en 

samenwerking met derde landen streeft de 

Unie naar bevordering, ontwikkeling en 

consolidering van de waarden waarop de 

Unie is gevestigd, namelijk vrijheid, 

democratie, eerbiediging van de 

mensenrechten, de grondrechten en de 

vrouwenrechten, de beginselen van 

diversiteit en gelijkheid, met name tussen 

man en vrouw, non-discriminatie en de 
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rechtsstaat. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Zowel op de arbeidsmarkt als in 

het privéleven en het openbare leven van 

de partnerlanden worden vrouwen 

geconfronteerd met specifieke problemen 

en discriminatie. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) In het kader van het Europees 

nabuurschapsbeleid biedt de Unie de 

nabuurschapslanden een geprivilegieerde 

relatie die is gebaseerd op de inzet voor de 

gemeenschappelijke waarden en beginselen 

met betrekking tot democratie en 

mensenrechten, de rechtsstaat, goed 

bestuur, de markteconomie en duurzame 

ontwikkeling. 

(5) In het kader van het Europees 

nabuurschapsbeleid biedt de Unie de 

nabuurschapslanden een geprivilegieerde 

relatie die is gebaseerd op de inzet voor de 

gemeenschappelijke waarden en beginselen 

met betrekking tot democratie en 

mensenrechten, gendergelijkheid, de 

rechtsstaat, goed bestuur, de 

markteconomie en duurzame ontwikkeling. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) In het kader van deze verordening 

moeten specifieke 

programmeringsdoelstellingen en -acties 

voor gendergelijkheid en 

discriminatiebestrijding worden 

bevorderd. Bovendien moeten 
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gendergelijkheid en 

discriminatiebestrijding horizontale 

doelstellingen zijn voor alle maatregelen 

in het kader van deze verordening. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) De gezamenlijke EU-Afrika-strategie 

is relevant voor de betrekkingen met de 

Noord-Afrikaanse landen die aan de 

Middellandse Zee liggen. 

(14) De gezamenlijke EU-Afrika-strategie 

en het actiekader van Istanboel zijn 
relevant voor de betrekkingen met de 

Noord-Afrikaanse landen die aan de 

Middellandse Zee liggen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) De financieringsbehoefte van het 

externe beleid van de Europese Unie neemt 

toe, maar door de economische 

omstandigheden en de begrotingssituatie 

zijn de middelen daarvoor beperkt. De 

Commissie moet er daarom voor zorgen 

dat de beschikbare middelen zo efficiënt 

mogelijk worden ingezet door gebruik te 

maken van financieringsinstrumenten met 

een hefboomwerking. Het effect zou ook 

kunnen worden vergroot door middelen die 

zijn geïnvesteerd of gegenereerd door 

financieringsinstrumenten opnieuw te 

gebruiken. 

(19) De financieringsbehoefte van het 

externe beleid van de Europese Unie neemt 

toe, maar door de aanslepende 

economische crisis en de budgettaire 

besparingen zijn de middelen daarvoor 

beperkt. De Commissie moet er daarom 

voor zorgen dat de beschikbare middelen 

zo efficiënt en praktisch mogelijk worden 

ingezet door gebruik te maken van 

financieringsinstrumenten met een 

hefboomwerking. Het effect zou ook 

kunnen worden vergroot door middelen die 

zijn geïnvesteerd of gegenereerd door 

financieringsinstrumenten opnieuw te 

gebruiken. 
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Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Gelijke kansen voor mannen en 

vrouwen en bestrijding van discriminatie 

moeten horizontale doelstellingen zijn voor 

alle maatregelen in het kader van deze 

verordening. 

(21) Gelijke kansen voor mannen en 

vrouwen en bestrijding van discriminatie 

moeten horizontale doelstellingen zijn voor 

alle maatregelen in het kader van deze 

verordening. Er is aandacht nodig voor de 

rol van vrouwen in democratische 

overgangsprocessen in de partnerlanden, 

en er moet worden ingezet op de 

bevordering van vrouwenrechten en de 

bestrijding van geweld tegen vrouwen en 

van discriminatie naar geslacht. De 

positie van vrouwen moet ook worden 

versterkt door middel van maatregelen en 

programma's ter bevordering van de rol 

van vrouwen op het niveau van de 

politieke en economische besluitvorming 

en in het maatschappelijk middenveld. 

Om de positie van vrouwen in de 

partnerlanden te versterken, moet in het 

bijzonder worden ingezet op de 

ondersteuning van vrouwenorganisaties 

en het maatschappelijk middenveld, op 

capaciteitsopbouw en op de bevordering 

van samenwerking tussen de 

vrouwenorganisaties in de EU en deze in 

de partnerlanden, met de focus op 

opleiding en uitwisseling van beste 

praktijken. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) De ontwikkelingen in Noord-

Afrika en het Midden-Oosten moeten 

helpen een einde te maken aan de 

discriminatie van vrouwen en ertoe 
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bijdragen dat zij net als mannen ten volle 

kunnen deelnemen aan het 

maatschappelijk leven. De Unie kant zich 

ten stelligste tegen het gebruik van 

seksueel geweld, de intimidatie en de 

aanvallen ten aanzien van vrouwen, met 

name wat betreft de specifieke problemen 

van mensenhandel en genitale 

verminking bij vrouwen. 

 De Unie maakt van de stopzetting van de 

discriminatie en de vervolging van 

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen 

en transseksuelen in de Europese 

nabuurschap een prioriteit, en wijst erop 

dat de financiële steun aan landen die 

deze mensen discrimineren en met name 

homoseksualiteit als een misdaad blijven 

beschouwen, zal worden bevroren of 

ingetrokken. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) In de partnerlanden van het 

Europees nabuurschapsbeleid moet 

worden ingezet op de bevordering van 

opleidingen, in de eerste plaats voor de 

bevolkingsgroepen die het meest 

kwetsbaar zijn en een verhoogd risico op 

armoede lopen, zoals oudere vrouwen en 

alleenstaande moeders, teneinde hun 

deelname aan het maatschappelijk leven 

te bevorderen en de rol van vrouwen in de 

politieke en economische besluitvorming, 

in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te 

versterken, en zo bij te dragen aan hun 

daadwerkelijke emancipatie, wat gunstig 

is voor de hele samenleving, alsook voor 

de betrekkingen met de belangrijkste 

partnerlanden. 
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Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) De Unie streeft in de betrekkingen met 

al haar partners in de wereld naar de 

bevordering van fatsoenlijk werk en de 

ratificatie en effectieve implementatie van 

internationale erkende arbeidsnormen en 

multilaterale milieuverdragen. 

(22) De Unie streeft in de betrekkingen met 

al haar partners in de wereld naar de 

bevordering van fatsoenlijk werk en de 

ratificatie en effectieve implementatie van 

internationale erkende arbeidsnormen en 

multilaterale milieuverdragen. Hierbij 

moet bijzondere aandacht worden besteed 

aan de dienstensector en de informele 

sector, waarin de meeste vrouwen actief 

zijn, om de naleving van hun rechten te 

waarborgen en hun deelname aan het 

arbeidsleven en de nationale economieën 

te bevorderen. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De organisaties van het 

maatschappelijk middenveld spelen samen 

met de nationale parlementen een 

sleutelrol in het streven naar een beter 

bestuur en een toekomst van goed 

nabuurschap. Bij hun inspanningen 

moeten ook vrouwen en jongeren op een 

efficiënte manier worden betrokken. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) bevordering van de mensenrechten en 

fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, de 

(a) bevordering van de mensenrechten, met 

bijzondere aandacht voor de 
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gelijkheidsbeginselen, duurzame en 

blijvende democratie, goed bestuur en de 

ontwikkeling van een florerend 

maatschappelijk middenveld, waaronder 

de sociale partners; 

vrouwenrechten, en fundamentele 

vrijheden, de rechtsstaat, de beginselen 

van non-discriminatie en gelijkheid, ook 

tussen man en vrouw, versterking van 

goed bestuur, duurzame en blijvende 

democratie en de ontwikkeling van een 

vrij, onafhankelijk, florerend en proactief 

maatschappelijk middenveld, onder meer 

via nauwe samenwerking met de sociale 

partners en vrouwenorganisaties, teneinde 

steun- en samenwerkingsgebieden vast te 

stellen voor de tenuitvoerlegging van 

genderbeleid in de partnerlanden. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) bevordering van de 

vrouwenrechten en de gelijkheid tussen 

man en vrouw, versterking van de 

aanwezigheid van vrouwen bij politieke en 

economische besluitvorming, in het 

onderwijs en op de arbeidsmarkt, met het 

oog op de empowerment van vrouwen, 

waarborging van een nultolerantiebeleid 

inzake geweld tegen vrouwen, 

bescherming van vrouwen die het 

slachtoffer zijn van geweld, aanpak van 

straffeloosheid, bestrijding van 

mensenhandel en gedwongen huwelijken, 

eerbiediging van seksuele en 

reproductieve gezondheidszorg en 

rechten, en bevordering van de 

betrokkenheid van het maatschappelijk 

middenveld in het streven naar deze 

doelen, alsook in het proces om het 

publiek bewust te maken van 

genderkwesties, om zo tot een waarachtige 

democratie te komen; 

 

Amendement  14 
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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, plattelandsontwikkeling, 

klimaatmaatregelen, gendergelijkheid en 

rampenparaatheid, waarbij bijzondere 

aandacht wordt besteed aan de efficiënte 

rol die vrouwen kunnen spelen in het 

streven naar verandering en vooruitgang 

op deze gebieden, en waarbij gebruik 

wordt gemaakt van de indicatoren om de 

vooruitgang inzake de 

millenniumdoelstellingen en inzake 

empowerment te meten; 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De verwezenlijking van deze 

doelstellingen wordt gemeten aan de hand 

van de periodieke verslagen over de 

tenuitvoerlegging van het beleid; voor de 

doelstellingen van de punten a), d) en e) de 

indicatoren van internationale organisaties 

en andere relevante organen; voor de 

doelstellingen van de punten b), c) en d) de 

overname door de partnerlanden van het 

regelgevingskader van de EU, waar van 

toepassing; en voor de punten c) en f) het 

aantal relevante overeenkomsten en 

samenwerkingsmaatregelen. Deze 

indicatoren omvatten onder andere 

democratische verkiezingen onder 

adequaat toezicht, omvang van de 

corruptie, handelsstromen en indicatoren 

voor interne economische discrepanties, 

3. De verwezenlijking van deze 

doelstellingen wordt gemeten aan de hand 

van de periodieke verslagen over de 

tenuitvoerlegging van het beleid, voor de 

doelstellingen van de punten a), a bis), d) 

en e) de indicatoren van internationale 

organisaties en andere relevante organen; 

voor de doelstellingen van de punten b), c) 

en d) de overname door de partnerlanden 

van het regelgevingskader van de EU, waar 

van toepassing; en voor de punten c) en f) 

het aantal relevante overeenkomsten en 

samenwerkingsmaatregelen. Deze 

indicatoren omvatten onder andere 

democratische verkiezingen onder 

adequaat toezicht, omvang van de 

corruptie, handelsstromen en indicatoren 

voor interne economische discrepanties, 
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waaronder werkgelegenheidscijfers. waaronder werkgelegenheidscijfers. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Gelijke kansen voor mannen en 

vrouwen en bestrijding van discriminatie 

zijn horizontale doelstellingen van de EU-

steun. Tijdens de programmering, de 

uitvoering en de beoordeling van het 

Europees nabuurschapsinstrument wordt 

genderongelijkheid consequent en 

systematisch bestreden, met name door 

specifieke acties uit te voeren en de 

genderdimensie ook in alle andere 

activiteiten te benadrukken. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening wordt qua vorm en omvang 

aangepast aan de inzet van elk partnerland 

voor hervormingen en de vooruitgang bij 

de tenuitvoerlegging daarvan. Deze 

differentiatie moet een afspiegeling 

vormen van de ambitie van het 

partnerschap met de Unie, de vooruitgang 

bij de totstandbrenging van een duurzame 

en blijvende democratie, de vooruitgang 

bij de tenuitvoerlegging van de 

overeengekomen 

hervormingsdoelstellingen, de behoeften 

en capaciteiten van het land en de 

potentiële impact van de EU-steun. 

1. De EU-steun uit hoofde van deze 

verordening wordt qua vorm en omvang 

aangepast aan de inzet van elk partnerland 

voor hervormingen en de vooruitgang bij 

de tenuitvoerlegging daarvan. Deze 

differentiatie moet een afspiegeling 

vormen van de ambitie van het 

partnerschap met de Unie, de vooruitgang 

bij de totstandbrenging van een duurzame 

en blijvende democratie, gebaseerd op de 

eerbiediging van de mensenrechten, de 

fundamentele vrijheden en de 

vrouwenrechten, alsook op de beginselen 

van gendergelijkheid, non-discriminatie 

en de rechtsstaat, en bij de 

tenuitvoerlegging van de overeengekomen 

hervormingsdoelstellingen, de behoeften 

en capaciteiten van het land en de 
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potentiële impact van de EU-steun. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. In het licht van de grote 

veranderingen die de Arabische lente in 

de partnerlanden teweegbracht en van de 

rol die vrouwen in het 

democratiseringsproces kunnen spelen, is 

er behoefte aan bijzondere programma's 

en steun voor de bevordering van 

vrouwenparticipatie. 

 

Amendement  19 

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. 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, met inbegrip van 

vertegenwoordigers van vrouwen- en 

jongerenorganisaties, betrokken bij het 

opstellen, uitvoeren en controleren van de 

EU-steun. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Voor de financiële toewijzingen voor 

bilaterale en meerlandenprogramma's 

worden transparante en objectieve criteria 

gebruikt waarin het in artikel 4, lid 1, 

beschreven differentiatiebeginsel tot uiting 

komt. 

5. Voor de financiële toewijzingen voor 

bilaterale en meerlandenprogramma's 

worden transparante en objectieve criteria 

gebruikt waarin het in artikel 4, lid 1, 

beschreven differentiatiebeginsel tot uiting 

komt en waarin rekening wordt gehouden 

met de geboekte vooruitgang op het 

gebied van gendergelijkheid. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Voor landen die in aanmerking 

komen voor financiële steun in het kader 

van deze verordening voorziet de 

Commissie in "infrastructuur" met het 

oog op gendermainstreaming. Dit houdt 

met name in dat zowel op nationaal als op 

EU-niveau structuren voor permanente 

steun worden ontwikkeld om 

gendermainstreaming te bevorderen. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 8 bis. Bij de programmering wordt 

bijzondere aandacht besteed aan 

capaciteitsopbouw in het maatschappelijk 

middenveld, met name ten aanzien van 

vrouwen- en jongerenorganisaties in de 

partnerlanden, waarbij onder meer wordt 

ingezet op meer contact en samenwerking 

met hun tegenhangers in de EU, alsook 

op de uitwisseling van beste praktijken. 
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Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. In geval van crisis, bedreiging van de 

democratie, de rechtsstaat, de 

mensenrechten of de fundamentele 

vrijheden of bij een door de mens of de 

natuur veroorzaakte ramp kunnen de 

strategiedocumenten ad hoc worden 

herzien. Bij een dergelijke spoedprocedure 

moet de samenhang tussen de EU-steun uit 

hoofde van deze verordening en de steun 

uit hoofde van andere financiële 

instrumenten van de EU worden 

gewaarborgd. Een dergelijke 

spoedprocedure kan leiden tot de 

vaststelling van herziene 

programmeringsdocumenten. In dat geval 

stuurt de Commissie de herziene 

programmeringsdocumenten binnen één 

maand na goedkeuring ter informatie aan 

het Europees Parlement en de Raad. 

9. In geval van crisis, bedreiging van de 

democratie, de rechtsstaat, de 

mensenrechten - met inbegrip van 

vrouwenrechten - of de fundamentele 

vrijheden of bij een door de mens of de 

natuur veroorzaakte ramp kunnen de 

strategiedocumenten ad hoc worden 

herzien. Bij een dergelijke spoedprocedure 

moet de samenhang tussen de EU-steun uit 

hoofde van deze verordening en de steun 

uit hoofde van andere financiële 

instrumenten van de EU worden 

gewaarborgd. Een dergelijke 

spoedprocedure kan leiden tot de 

vaststelling van herziene 

programmeringsdocumenten. In dat geval 

stuurt de Commissie de herziene 

programmeringsdocumenten binnen één 

maand na goedkeuring ter informatie aan 

het Europees Parlement en de Raad. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 bis. Wanneer zich veranderingen 

voordoen in de politieke, juridische, 

economische of sociale context van de 

partnerlanden, beoordeelt de Commissie 

of deze veranderingen invloed hebben op 

de uitgangspunten van het project met 

betrekking tot de rolpatronen en de 

relaties tussen mannen en vrouwen, en of 

in dit verband aanpassingen aan het 

project nodig zijn. 
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Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onverminderd de bepalingen inzake de 

opschorting van de hulp die zijn 

opgenomen in de met de partnerlanden en -

regio's gesloten partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, nodigt de 

Commissie een land dat de beginselen met 

betrekking tot democratie, de rechtsstaat en 

de eerbiediging van mensenrechten en 

fundamentele vrijheden niet eerbiedigt, uit 

tot overleg om een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing te vinden, behalve 

in bijzonder dringende gevallen. Als dit 

overleg niet tot een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing leidt, als overleg 

wordt geweigerd of in bijzonder dringende 

gevallen, kan de Raad passende 

maatregelen treffen overeenkomstig artikel 

215, lid 1, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie; dit kan 

gehele of gedeeltelijke opschorting van de 

hulp omvatten. 

Onverminderd de bepalingen inzake de 

opschorting van de hulp die zijn 

opgenomen in de met de partnerlanden en -

regio's gesloten partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten, nodigt de 

Commissie een land dat de beginselen met 

betrekking tot democratie, de rechtsstaat, 

mensenrechten - met inbegrip van 

vrouwenrechten en gendergelijkheid - en 

fundamentele vrijheden niet eerbiedigt, uit 

tot overleg om een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing te vinden, behalve 

in bijzonder dringende gevallen. Als dit 

overleg niet tot een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing leidt, als overleg 

wordt geweigerd of in bijzonder dringende 

gevallen, kan de Raad passende 

maatregelen treffen overeenkomstig artikel 

215, lid 1, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie; dit kan 

gehele of gedeeltelijke opschorting van de 

hulp omvatten. 
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