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Ontwerpresolutie Amendement

417. merkt met betrekking tot het 
instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA II) op dat de aanhoudende 
tekortkomingen in bestuurlijke capaciteit 
van de toetredingslanden leiden tot een 
gebrek aan absorptiecapaciteit onder 
indirect beheer; wijst erop dat, zoals in het 
speciaal verslag van de Rekenkamer van 
2018 over IPA-steun aan Turkije wordt 
opgemerkt, vooruitgang op gevoelige 
gebieden als de rechtsstaat en het 
maatschappelijk middenveld niet alleen 
afhankelijk is van IPA-middelen, maar in 
de eerste plaats van de politieke wil van de 
autoriteiten; merkt met bezorgdheid op dat 
fundamentele waarden zoals persvrijheid 
en onpartijdigheid van de rechtspraak 
nauwelijks aan de orde zijn gesteld in het 
kader van de IPA-middelen voor Turkije; 
is van mening dat het nu belangrijker is 
dan ooit dat de Commissie gebruikmaakt 
van conditionaliteit om hervormingen in de 
prioritaire sectoren te ondersteunen op het 
gebied van bijvoorbeeld de rechtsstaat en 
het bestuur in Turkije;

417. merkt met betrekking tot het 
instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA II) op dat de aanhoudende 
tekortkomingen in bestuurlijke capaciteit 
van de toetredingslanden leiden tot een 
gebrek aan absorptiecapaciteit onder 
indirect beheer; wijst erop dat, zoals in het 
speciaal verslag van de Rekenkamer van 
2018 over IPA-steun aan Turkije wordt 
opgemerkt, vooruitgang op gevoelige 
gebieden als de rechtsstaat en het 
maatschappelijk middenveld niet alleen 
afhankelijk is van IPA-middelen, maar in 
de eerste plaats van de politieke wil van de 
autoriteiten; merkt met bezorgdheid op dat 
fundamentele waarden zoals persvrijheid 
en onpartijdigheid van de rechtspraak 
nauwelijks aan de orde zijn gesteld in het 
kader van de IPA-middelen voor Turkije; 
is van mening dat het nu belangrijker is 
dan ooit dat de Commissie gebruikmaakt 
van conditionaliteit om hervormingen in de 
prioritaire sectoren te ondersteunen op het 
gebied van bijvoorbeeld de rechtsstaat en 
het bestuur in Turkije, en dat zij overweegt 
de toekenning van IPA-middelen aan 
Turkije op te schorten indien geen 
significante progressie wordt geboekt; 

Or. en


