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***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0465),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 212.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0274/2018),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...1,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...2,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor samt yttrandena från 
utskottet för internationell handel, budgetutskottet, utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utskottet för regional utveckling och utskottet för medborgerliga fri-
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0000/2018).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Målen för ett instrument för stöd (2) Målen för ett instrument för stöd 

                                               
1

2
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inför anslutningen skiljer sig dock 
fortfarande betydligt från de allmänna 
målen för unionens yttre åtgärder, 
eftersom detta instrument syftar till att 
förbereda stödmottagarna i bilaga I för ett 
framtida unionsmedlemskap och stödja 
deras anslutningsprocess. Det är därför av 
största vikt att bibehålla ett särskilt 
instrument till stöd för 
utvidgningspolitiken, samtidigt som 
komplementariteten med de allmänna 
målen för unionens yttre åtgärder 
säkerställs, i synnerhet med instrumentet 
för grannskaps- och utvecklingssamarbete 
samt internationellt samarbete.

inför anslutningen grundas både på 
principerna för unionens yttre åtgärder 
enligt artikel 21 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) och 
på den särskilda karaktären hos detta 
instrument, som syftar till att förbereda 
stödmottagarna i bilaga I (nedan kallade 
stödmottagare) för ett framtida 
unionsmedlemskap och stödja deras 
anslutningsprocess. Det är därför av största 
vikt att bibehålla ett särskilt instrument till 
stöd för utvidgningspolitiken, samtidigt 
som komplementariteten med de allmänna 
målen för unionens yttre åtgärder 
säkerställs, i synnerhet med instrumentet 
för grannskaps- och utvecklingssamarbete 
samt internationellt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I artikel 49 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) anges 
att varje europeisk stat som respekterar 
värdena respekt för människans värdighet, 
frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och 
respekt för de mänskliga rättigheterna, 
inklusive rättigheter för personer som 
tillhör minoriteter, och förbinder sig att 
främja dessa värden, får ansöka om att bli 
medlem av unionen. En europeisk stat som 
har ansökt om det kan bli medlem av 
unionen först när det har bekräftats att 
den uppfyller de kriterier för medlemskap 
som fastställdes vid Europeiska rådets 
möte i Köpenhamn i juni 1993 (nedan 
kallade Köpenhamnskriterierna) och 
förutsatt att unionen har förmåga att 
integrera den nya medlemmen. 
Köpenhamnskriterierna gäller stabiliteten 

(3) I artikel 49 i EU-fördraget anges att 
varje europeisk stat som respekterar 
värdena respekt för människans värdighet, 
frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och 
respekt för de mänskliga rättigheterna, 
inklusive rättigheter för personer som 
tillhör minoriteter, och förbinder sig att 
främja dessa värden, får ansöka om att bli 
medlem av unionen. Dessa värden är 
gemensamma för medlemsstaterna i ett 
samhälle som kännetecknas av mångfald, 
icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, 
solidaritet och jämställdhet mellan 
kvinnor och män.
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hos de institutioner som garanterar 
demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga 
rättigheter och respekt för och skydd av 
minoriteter, förekomsten av en 
fungerande marknadsekonomi och 
kapaciteten att hantera konkurrenstrycket 
och marknadskrafterna i unionen samt 
kapaciteten att inte bara utnyttja 
rättigheterna utan även axla 
skyldigheterna enligt fördragen och att 
ansluta sig till den politiska, ekonomiska 
och monetära unionens mål.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Varje europeisk stat som har 
ansökt om att ansluta sig till unionen kan 
bli medlem av unionen först när det har 
bekräftats att den till fullo uppfyller de 
anslutningskriterier som fastställdes vid 
Europeiska rådets möte i Köpenhamn i 
juni 1993 (nedan kallade 
Köpenhamnskriterierna) och förutsatt att 
unionen har förmåga att integrera den 
nya medlemmen. Köpenhamnskriterierna 
gäller stabiliteten hos de institutioner som 
garanterar demokrati, rättsstaten, 
mänskliga rättigheter och respekt för och 
skydd av minoriteter, förekomsten av en 
fungerande marknadsekonomi och 
kapaciteten att hantera konkurrenstrycket 
och marknadskrafterna i unionen samt 
förmågan att inte bara utnyttja 
rättigheterna utan även axla 
skyldigheterna enligt fördragen, 
däribland att verka för den politiska, 
ekonomiska och monetära unionens mål.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Stödet bör också tillhandahållas i 
överensstämmelse med de avtal som 
unionen ingått med de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I. Stödet bör i 
huvudsak inriktas på att bistå 
stödmottagarna i bilaga I för att stärka de 
demokratiska institutionerna och 
rättsstaten, reformera rättsväsendet och den 
offentliga förvaltningen, respektera de 
grundläggande rättigheterna och främja 
jämställdhet mellan könen, tolerans, social 
delaktighet och icke-diskriminering. Stöd 
bör också främja de viktigaste principer 
och rättigheter som fastställs i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter16. 
Stödet bör fortsätta att bistå deras 
ansträngningar att främja regionalt, 
makroregionalt och gränsöverskridande 
samarbete samt territoriell utveckling, 
bland annat genom genomförande av 
unionens makroregionala strategier. Det 
bör också stärka ländernas ekonomiska och 
sociala utveckling samt stödja en agenda 
för smart och hållbar tillväxt för alla, bland 
annat genom att genomföra politiken för 
regional utveckling och jordbruks- och 
landsbygdsutveckling samt social- och 
sysselsättningspolitiken, och utveckla den 
digitala ekonomin och det digitala 
samhället, även i överensstämmelse med 
flaggskeppsinitiativet En digital agenda för 
västra Balkan.

(7) Stödet bör också tillhandahållas i 
överensstämmelse med de avtal som 
unionen ingått med stödmottagarna. Stödet 
bör i huvudsak inriktas på att bistå 
stödmottagarna för att stärka de 
demokratiska institutionerna och 
rättsstaten, reformera rättsväsendet och den 
offentliga förvaltningen, respektera de 
grundläggande rättigheterna, inklusive 
rättigheter för personer som tillhör 
minoriteter, och främja jämställdhet 
mellan könen, tolerans, social delaktighet, 
respekt för internationellt beslutade 
arbetsrättsliga standarder för 
arbetstagares rättigheter och icke-
diskriminering. Stöd bör också främja 
stödmottagarnas iakttagande av de 
viktigaste principer och rättigheter som 
fastställs i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter samt den sociala 
marknadsekonomin och konvergensen 
mot det sociala regelverket 16. Stödet bör 
fortsätta att bistå deras ansträngningar att 
främja regionalt, makroregionalt och 
gränsöverskridande samarbete samt 
territoriell utveckling, bland annat genom 
genomförande av unionens makroregionala 
strategier. Det bör också stärka ländernas 
ekonomiska och sociala utveckling samt 
stödja en agenda för smart och hållbar 
tillväxt för alla, bland annat genom att 
genomföra politiken för regional 
utveckling och jordbruks- och 
landsbygdsutveckling samt social- och 
sysselsättningspolitiken, och utveckla den 
digitala ekonomin och det digitala 
samhället, även i överensstämmelse med 
flaggskeppsinitiativet En digital agenda för 
västra Balkan.
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Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Åtgärder inom ramen för det 
instrument som inrättas genom denna 
förordning bör även bidra till att stödja 
stödmottagarna i den progressiva 
anpassningen till den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp), 
som utgör en integrerad del av 
anslutningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I enlighet med principen om 
deltagandedemokrati bör kommissionen
hos varje stödmottagare som förtecknas i 
bilaga I uppmuntra till parlamentarisk 
tillsyn.

(12) I enlighet med principen om 
deltagandedemokrati bör stärkandet av det 
parlamentariska arbetet och den 
parlamentariska tillsynen hos varje 
stödmottagare främjas av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Stödmottagarna i bilaga I behöver 
vara bättre rustade för att ta itu med 
globala utmaningar såsom hållbar 
utveckling och klimatförändringar och 
anpassa sig till unionens insatser för att 
hantera dessa problem. För att ge uttryck 
för vikten av att bekämpa 
klimatförändringarna i enlighet med 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och målen för hållbar 
utveckling bör detta program bidra till att 
integrera klimatfrågor i unionens politik 
och till uppnåendet av det övergripande 
målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten 
ska bidra till klimatmålen. Åtgärder som 
bidrar till klimatmål förväntas stå för 16 % 
av programmets totala finansieringsram. 
De berörda åtgärderna kommer att 
identifieras under programmets utarbetande 
och genomförande och det övergripande 
bidraget från detta program bör omfattas av 
relevanta utvärderingar och översyner.

(13) Stödmottagarna behöver vara bättre 
rustade för att ta itu med globala 
utmaningar såsom hållbar utveckling och 
klimatförändringar och anpassa sig till 
unionens insatser för att hantera dessa 
problem. För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och målen för hållbar 
utveckling bör detta program bidra till att 
integrera klimatfrågor i unionens politik 
och till uppnåendet av det övergripande 
målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten 
ska bidra till klimatmålen. Målsättningen 
bör vara att åtgärder som bidrar till 
klimatmål står för 16 % av programmets 
totala finansieringsram, med en strävan att 
uppnå målet att klimatrelaterade utgifter 
ska uppgå till 30 % av den fleråriga 
budgetramens utgifter senast 2027. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under programmets utarbetande och 
genomförande och det övergripande 
bidraget från detta program bör omfattas av 
relevanta utvärderingar och översyner.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kommissionen och 
medlemsstaterna bör se till att deras stöd 
uppfyller kraven på överensstämmelse, 
samordning och komplementaritet, särskilt 
genom regelbundna samråd och täta 
utbyten av information i alla skeden av 
stödprocessen. Nödvändiga steg bör också 
tas för att förbättra samordningen och 

(16) Kommissionen och 
medlemsstaterna bör se till att deras stöd 
uppfyller kraven på överensstämmelse, 
samordning, samstämmighet och 
komplementaritet, särskilt genom 
regelbundna samråd och täta utbyten av 
information i alla skeden av stödprocessen. 
Nödvändiga steg bör också tas för att 
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komplementariteten, bland annat genom 
regelbundna samråd med andra givare. Det 
civila samhället bör få en mer 
framträdande roll, både inom program som 
genomförs genom statliga organ och i dess 
egenskap av direktmottagare av 
unionsstöd.

förbättra samordningen och 
komplementariteten, bland annat genom 
regelbundna samråd med andra givare. 
Olika oberoende organisationer inom det 
civila samhället och lokala myndigheter av 
skilda slag och på skilda nivåer bör på
lämpligt sätt få en mer framträdande roll, 
både inom program som genomförs genom 
statliga organ och i dess egenskap av 
direktmottagare av unionsstöd.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Prioriterade åtgärder för att uppnå 
målen på de relevanta politikområden som 
kommer att få stöd enligt denna förordning 
bör definieras i en ram för 
programplaneringen som utarbetas av 
kommissionen, för hela den tid som 
unionens fleråriga budgetram för perioden 
2021–2027 gäller, i partnerskap med de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I, 
med utgångspunkt i utvidgningsagendan 
och deras specifika behov, i linje med de 
allmänna och särskilda mål som fastställs i 
denna förordning och med beaktande av 
relevanta nationella strategier. Ramen för 
programplanering bör identifiera områden 
som ska få stöd, med en vägledande 
fördelning per område av stödet, inbegripet 
en uppskattning av de klimatrelaterade
utgifterna.

(17) Prioriterade åtgärder för att uppnå 
målen på de relevanta politikområden som 
kommer att få stöd enligt denna förordning 
bör definieras i en ram för 
programplaneringen som utarbetas av 
kommissionen, för hela den tid som 
unionens fleråriga budgetram för perioden 
2021–2027 gäller. Dessa prioriteringar 
bör fastställas i partnerskap med 
stödmottagarna, med utgångspunkt i 
utvidgningsagendan och deras specifika 
behov, i linje med de allmänna och 
särskilda mål som fastställs i denna 
förordning och med beaktande av relevanta 
nationella strategier och 
Europaparlamentets relevanta 
resolutioner. Partnerskapet bör, där det är 
lämpligt, inkludera behöriga myndigheter 
samt organisationer inom det civila 
samhället. Kommissionen bör uppmuntra 
samarbete mellan de relevanta 
intressenterna samt samordning mellan 
givarna. Ramen för programplanering bör 
identifiera områden som ska få stöd, med 
en vägledande fördelning per område av 
stödet, inbegripet en uppskattning av de 
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klimat- och jämställdhetsrelaterade
utgifterna. Befogenheten att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt bör delegeras till 
kommissionen med avseende på 
komplettering av denna förordning 
genom att anta programplaneringsramen 
för IPA-stöd och dess översyn senast den 
30 juni 2025.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det ligger i unionens intresse att 
bistå de stödmottagare som förtecknas i 
bilaga I deras reformarbete för att kunna 
gå med i unionen. Stödet bör förvaltas med 
stark inriktning på resultat och med 
incitament för dem som visar sitt 
engagemang för reformer genom ett 
effektivt genomförande av 
föranslutningsstöd och framsteg i riktning 
mot uppfyllande 
av medlemskapskriterierna.

(18) Det ligger i unionens och 
stödmottagarnas gemensamma intresse att 
bistå stödmottagarna i deras reform av 
sina politiska, rättsliga och ekonomiska 
system i syfte att kunna gå med i unionen. 
Stödet bör förvaltas med stark inriktning på 
resultat och med incitament för dem som 
visar sitt engagemang för reformer genom 
ett effektivt genomförande av 
föranslutningsstöd och framsteg i riktning 
mot uppfyllande 
av medlemskapskriterierna. Stöd bör 
tilldelas i enlighet med den 
prestationsbaserade strategin i linje med 
principen om en ”skälig andel” samt 
tydliga konsekvenser vid fall av allvarlig 
försämring gällande respekten för 
människans värdighet, frihet, demokrati, 
jämlikhet, rättsstaten och de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Utan att det påverkar 
budgetförfarandet och bestämmelserna 
om upphävande av stöd i internationella 
avtal med stödmottagare, bör 
befogenheten att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen, med 
avseende på ändring av bilaga I till denna 
förordning i syfte att upphäva eller delvis 
upphäva unionens stöd. Denna 
befogenhet bör utnyttjas där en 
stödmottagare inte respekterar principen 
om demokrati, rättsstaten, mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter 
eller bryter mot de åtaganden som gjorts i 
de relevanta avtal som slutits med 
unionen. Där kommissionen anser att de 
skäl som berättigar upphävande av stöd 
inte längre gäller, bör den ha befogenhet 
att anta delegerade akter för att ändra 
bilaga I med syfte att återinföra unionens 
stöd. 

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Övergången från direkta
förvaltning av föranslutningsmedel genom 
kommissionen till indirekt förvaltning 
genom de stödmottagare som förtecknas i 
bilaga I bör ske successivt och i 

(19) Övergången från direkt förvaltning 
av föranslutningsmedel genom 
kommissionen till indirekt förvaltning 
genom stödmottagarna bör ske successivt 
och i överensstämmelse med dessa 
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överensstämmelse med dessa 
stödmottagares respektive kapacitet. Stödet 
bör även fortsättningsvis gå genom de 
strukturer och instrument som har visat sig 
fungera under föranslutningsprocessen.

stödmottagares respektive kapacitet. 
Övergången till indirekt förvaltning 
genom stödmottagarna bör upphävas 
inom specifika politik- eller 
programområden i fall där dessa 
kapaciteter avsevärt minskar eller om 
resultaten av sådan förvaltning innebär 
ineffektivt utnyttjande av unionens medel, 
och ger upphov till betydande brister när 
det gäller relevanta skyldigheter. Vid ett 
sådant beslut bör man i tillräcklig mån 
beakta eventuella negativa ekonomiska 
och sociala konsekvenser. Stödet bör även 
fortsättningsvis gå genom de strukturer och 
instrument som har visat sig fungera under 
föranslutningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) All tilldelning av medel inom 
ramen för denna förordning bör utföras 
på ett transparent, effektivt, ansvarigt, 
avpolitiserat och icke-diskriminerande 
sätt, genom en rättvis fördelning som 
speglar behoven inom regioner och 
kommuner. Kommissionen, unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik (nedan kallad vice 
ordföranden/den höga representanten) 
och i synnerhet unionens delegationer bör 
noga övervaka att dessa kriterier uppfylls 
och att principerna om transparens, 
ansvarsskyldighet och icke-diskriminering 
respekteras vid tilldelningen av medel.

Or. en



PR\1162924SV.docx 15/44 PE627.819v01-00

SV

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 31b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31b) Kommissionen, vice 
ordföranden/den höga representanten och 
i synnerhet unionens delegationer och 
stödmottagarna bör öka synligheten för 
unionens stöd inför anslutningen, för att 
kommunicera mervärdet med unionens 
stöd. Mottagarna av unionens 
finansiering bör erkänna ursprunget för 
unionens finansiering och se till att det 
får lämplig synlighet. Instrumentet för 
stöd inför anslutningen (IPA) bör bidra 
till att finansiera 
kommunikationsåtgärder för att 
synliggöra resultaten av unionens stöd 
inom olika målgrupper bland 
stödmottagarna.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Principen om en skälig andel 
innebär, när det gäller stöd, att den 
prestationsbaserade strategin 
kompletteras med en korrigerande 
tilldelningsmekanism, i fall där stöd som 
ges till stödmottagaren i annat fall skulle 
vara oproportionerligt lågt eller högt 
jämfört med de andra stödmottagarna, 
med hänsyn till behoven hos den berörda 
befolkningen och de relativa framstegen 
med reformer i samband med inledandet 
av anslutningsförhandlingar eller 
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framsteg inom dessa. 

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för IPA III ska 
vara att hjälpa de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I att anta och 
genomföra de politiska, institutionella, 
rättsliga, administrativa, sociala och 
ekonomiska reformer som krävs för att 
efterleva unionens värderingar och stegvis 
anpassa sig till unionens bestämmelser, 
normer, politik och praxis med sikte på 
unionsmedlemskap, och därigenom bidra 
till deras stabilitet, säkerhet och välstånd.

1. Det allmänna målet för IPA III ska 
vara att hjälpa stödmottagarna att anta och 
genomföra de politiska, institutionella, 
rättsliga, administrativa, sociala och 
ekonomiska reformer som krävs för att 
efterleva unionens värderingar och stegvis 
anpassa sig till unionens bestämmelser, 
normer, politik och praxis med sikte på 
unionsmedlemskap, och därigenom bidra 
till deras stabilitet, säkerhet och välstånd 
samt till unionens strategiska intressen.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. IPA III ska ha följande särskilda 
mål:

2. (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stärka rättsstatsprincipen, 
demokrati, respekt för de mänskliga 
rättigheterna, grundläggande rättigheter 
och folkrätten, det civila samhället och 
säkerheten samt förbättra 
migrationshanteringen, inklusive 
gränsförvaltningen.

(a) Stärka rättsstatsprincipen, 
demokrati, respekt för de mänskliga 
rättigheterna, grundläggande rättigheter 
och folkrätten, den sociala 
sammanhållningen, jämställdhet, det 
civila samhället och säkerheten samt 
förbättra migrationshanteringen, inklusive 
gränsförvaltningen.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utforma bestämmelser, normer, 
politik och praxis för de stödmottagare 
som förtecknas i bilaga I så att de 
anpassas till unionens och stärka 
försoningsprocessen, goda 
grannförbindelser samt direkta 
personkontakter och kommunikation.

(c) Utforma bestämmelser, normer, 
politik och praxis för stödmottagarna så att 
de anpassas till unionens och stärka 
konfliktförebyggande,
försoningsprocessen, fredsskapande, 
förtroendeskapande, medling, goda 
grannförbindelser samt direkta 
personkontakter och kommunikation.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Stärka den ekonomiska och sociala 
utvecklingen, bland annat genom utökad 
konnektivitet och regional utveckling, 
jordbruks- och landsbygdsutveckling samt 
social- och sysselsättningspolitik, stärka 
skyddet av miljön, öka motståndskraften 
mot klimatförändringar, påskynda 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
och utveckla den digitala ekonomin och det 
digitala samhället.

(d) Stärka den ekonomiska och sociala 
utvecklingen och sammanhållningen, 
bland annat genom utökad konnektivitet 
och regional utveckling, jordbruks- och 
landsbygdsutveckling samt social- och 
sysselsättningspolitik, stärka skyddet av 
miljön, öka motståndskraften mot 
klimatförändringar, påskynda övergången 
till en koldioxidsnål ekonomi och utveckla 
den digitala ekonomin och det digitala 
samhället.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av IPA III för perioden 
2021–2027 ska vara 14 500 000 000 euro i 
löpande priser.

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av IPA III för perioden 
2021–2027 ska vara [...] euro i löpande 
priser.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. [Eruf]32 ska bidra till de program 
eller åtgärder som inrättas för 
gränsöverskridande samarbete mellan de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I
och medlemsstater. Dessa program och 

5. [Eruf]3 ska bidra till de program 
eller åtgärder som inrättas för 
gränsöverskridande samarbete mellan 
stödmottagarna och en eller flera
medlemsstater. Dessa program och 
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åtgärder ska antas i enlighet med artikel 16. 
Beloppet för bidraget från IPA-
gränsöverskridande samarbete ska 
fastställas i enlighet med artikel 10.3 i 
[ETS-förordningen]. Programmen för 
gränsöverskridande samarbete inom IPA 
ska förvaltas i enlighet med [ETS-
förordningen].

åtgärder ska antas i enlighet med artikel 16. 
Beloppet för bidraget från IPA-
gränsöverskridande samarbete ska 
fastställas i enlighet med artikel 10.3 i 
[ETS-förordningen], med en maximal 
tröskel för ett bidrag från IPA III på 
85 %. Programmen för gränsöverskridande 
samarbete inom IPA ska förvaltas i 
enlighet med [ETS-förordningen].

________________________ _____________________

32 COM(2018) 372 final, Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och 
Sammanhållningsfonden.

32 COM(2018) 372 final, Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och 
Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den ram för utvidgningspolitiken 
som fastställts av Europeiska rådet och 
rådet, de avtal som fastställer rättsligt 
bindande förbindelser med de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I
samt relevanta resolutioner från 
Europaparlamentet, meddelanden från 
kommissionen eller gemensamma 
meddelanden från kommissionen och 
unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik ska utgöra den 
övergripande politiska ramen för 
genomförandet av denna förordning. 
Kommissionen ska säkerställa 
samstämmighet mellan stödet och ramen 
för utvidgningspolitiken.

1. Den ram för utvidgningspolitiken 
som fastställts av Europeiska rådet och 
rådet, de avtal som fastställer rättsligt 
bindande förbindelser med stödmottagarna
samt relevanta resolutioner från 
Europaparlamentet, meddelanden från 
kommissionen eller gemensamma 
meddelanden från kommissionen och 
unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik ska utgöra den 
övergripande politiska ramen för 
genomförandet av denna förordning. 
Kommissionen ska säkerställa 
samstämmighet mellan stödet och den 
övergripande ramen för 
utvidgningspolitiken. 
Vice ordföranden/den höga 
representanten ska säkerställa 
övergripande politisk samordning av 
unionens yttre åtgärder samt deras 
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enhetlighet, konsekvens och effektivitet, 
inklusive genom denna förordning. 
Europeiska utrikestjänsten ska därför 
samordna programplaneringen inom 
ramen för denna förordning och bidra till 
förvaltningscykeln för denna förordning, 
på grundval av de politiska mål som anges 
i artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Program och åtgärder inom ramen 
för denna förordning ska integrera 
klimatförändringar, miljöskydd och 
jämställdhet och, om tillämpligt, ta hänsyn 
till sambanden mellan målen för hållbar 
utveckling33, för att främja integrerade 
åtgärder som kan skapa sidovinster och 
uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt 
sätt.

2. Program och åtgärder inom ramen 
för denna förordning ska integrera 
klimatförändringar, miljöskydd, migration, 
säkerhet, social och regional 
sammanhållning och jämställdhet och, om 
tillämpligt, ta hänsyn till sambanden 
mellan målen för hållbar utveckling33, för 
att främja integrerade åtgärder som kan 
skapa sidovinster och uppfylla flera olika 
mål på ett samstämmigt sätt. De bör syfta 
till att bidra med 16 % av den 
övergripande finansieringsramen till 
klimatmål.

__________________ ____________________

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Or. en
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska till parlamentet 
översända de relevanta 
programplaneringsdokumenten i god tid 
och före programperiodens inledning. 
Dessa dokument ska nämna de 
preliminära tilldelningar som planerats 
per tematiskt fönster och, där uppgifter 
finns tillgängliga, per land/region, samt 
förväntade resultat och valet av 
arrangemang för stöd.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen, 
vice ordföranden/den höga 
representanten och i synnerhet unionens 
delegationer i mottagarländerna ska 
involvera relevanta organisationer från 
det civila samhället i alla faser av 
biståndscykeln, inklusive inledande, 
utveckling och genomförande av 
program, och ska se till att lämpliga 
åtgärder vidtas för att stärka kapaciteten 
hos dessa organisationer så att de kan 
spela sina roller i processen fullt ut.

Or. en
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

GENOMFÖRANDE PROGRAMPLANERINGSRAMEN OCH
GENOMFÖRANDE

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödet inom ramen för IPA III ska 
grunda sig på en programplaneringsram 
för genomförandet av de särskilda mål 
som avses i artikel 3. 
Programplaneringsramen för IPA-stöd ska 
fastställas av kommissionen för hela den 
fleråriga budgetramens varaktighet.

1. Denna förordning ska 
kompletteras med en 
programplaneringsram för IPA som 
fastställer ytterligare bestämmelser om 
hur de särskilda mål som avses i artikel 3 
ska eftersträvas. Programplaneringsramen 
för IPA-stöd ska fastställas av 
kommissionen för hela den fleråriga 
budgetramens varaktighet i enlighet med 
punkt 3 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De årliga anslagen ska godkännas 
av Europaparlamentet och rådet inom 
gränserna för den fleråriga budgetramen 
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för perioden 2021–2027.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I programplaneringsramen för IPA-stöd 
ska vederbörlig hänsyn tas till relevanta 
nationella strategier och sektorspolitik.

I programplaneringsramen för IPA-stöd 
ska vederbörlig hänsyn tas till relevanta 
resolutioner från Europaparlamentet och
nationella strategier och sektorspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar punkt 4 ska 
programplaneringsramen för IPA-stöd 
antas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. Genomförandeakten 
ska antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i den kommitté 
som avses i artikel 16.

3. Utan att det påverkar punkt 4 ska 
kommissionen anta
programplaneringsramen för IPA-stöd, 
inklusive arrangemang för att genomföra 
principen om en ”skälig andel” genom en 
delegerad akt i enlighet med artikel 14. 
Programplaneringsramen för IPA-stöd 
ska upphöra den 30 juni 2025. 
Kommissionen ska anta en ny 
programplaneringsram för IPA-stöd 
senast den 30 juni 2025, baserat på den 
halvtidsutvärdering som avses i artikel 32 
i [förordningen om inrättande av 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete] med beaktande av relevanta 
resolutioner från Europaparlamentet. 
Programplaneringsramen för IPA-stöd 
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kan också ses över, vid behov, för effektivt 
genomförande, särskilt där det finns 
betydande förändringar i den politiska 
ram som avses i artikel 6 och med 
beaktande av relevanta resolutioner från 
Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Programplaneringsramen för 
IPA-stöd ska innefatta indikatorerna för 
att bedöma framstegen när det gäller att 
uppnå de mål som fastställs i ramen.

5. Programplaneringsramen för 
IPA-stöd ska ta hänsyn till tydliga och 
verifierbara prestationsindikatorer, som 
anges i bilaga IV till denna förordning,
för att bedöma framstegen när det gäller att 
uppnå de mål som fastställs i ramen. Den 
prestationsbaserade strategin enligt denna 
förordning ska regelbundet diskuteras 
i Europaparlamentet och i rådet.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a

Tillfälligt upphävande av unionens stöd

1. Där en stödmottagare inte 
respekterar principen om demokrati, 
rättsstaten, mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter eller bryter mot de 
åtaganden som gjorts i de relevanta avtal 
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som slutits med unionen, ska 
kommissionen ha befogenhet, i enlighet 
med artikel 14, att anta en delegerad akt i 
syfte att ändra bilaga I till denna 
förordning för att, helt eller delvis, 
tillfälligt upphäva unionens stöd. I 
händelse av delvis upphävande ska de 
program som upphävandet gäller anges.

2. Där kommissionen anser att de 
skäl som berättigar upphävande av stöd 
inte längre gäller, ska den ha befogenhet 
att anta en delegerad akt, i enlighet med 
artikel 14, för att ändra bilaga I för att 
återinföra unionens stöd.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen kan, inom specifika 
politikområden eller program, återgå från 
indirekt förvaltning med ett mottagarland 
till indirekt förvaltning av andra 
anförtrodda enheter än stödmottagaren 
för IPA III eller till direkt förvaltning i
fall där stödmottagaren inte iakttar 
principerna om demokrati, rättsstaten och 
respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna eller 
bryter mot gjorda åtaganden i de 
relevanta avtal som ingåtts med unionen.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska hålla 
Europaparlamentet fullt involverat i
frågor som gäller planering och 
genomförande av åtgärder enligt denna 
artikel, inklusive alla förutsedda 
betydande förändringar eller 
tilldelningar.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Ett villkor för utbetalningen av det 
allmänna eller sektorsuppdelade 
budgetstödet ska vara att tillfredsställande 
framsteg har gjorts när det gäller att 
uppnå de mål som överenskommits med 
en stödmottagare.

Kommissionen ska tillämpa de kriterier 
för villkorat budgetstöd som anges i 
artikel 23.4 i [förordningen om inrättande 
av instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete]. Den ska ta steg för att minska 
eller upphäva unionens finansiering 
genom budgetstöd i fall av 
systemöverträdelser inom förvaltnings-
och kontrollsystemen eller 
otillfredsställande framsteg med att uppnå 
de mål som överenskommits med 
stödmottagarna.

Återinförande av stöd efter tillfälligt 
upphävande enligt artikel 8.2 ska åtföljas 
av ett riktat stöd till nationella 
revisionsmyndigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Kapitel VI – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING ÖVERVAKNING, RAPPORTERING,
UTVÄRDERING OCH 
KOMMUNIKATION

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utöver de indikatorer som anges i 
bilaga IV ska utvidgningsrapporterna 
beakta resultaten av IPA III-stödet.

4. Utöver de indikatorer som anges i 
bilaga IV ska utvidgningsrapporterna, 
kommissionens bedömningar av 
ekonomiska reformprogram och relevanta 
resolutioner från Europaparlamentet 
beaktas inom ramen för resultatet av IPA 
III-stödet.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska överlämna och 
lägga fram de interimsrapporter och 
slutliga utvärderingsrapporter som avses i 
artikel 32 i [förordningen om inrättande 
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av instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete] till Europaparlamentet och 
rådet. Dessa rapporter ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Utöver artikel 129 i 
budgetförordningen om skyddet av 
unionens ekonomiska intressen, och inom 
ramen för indirekt förvaltning, ska de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I
utan dröjsmål rapportera till kommissionen 
oriktigheter, inbegripet bedrägeri, som har 
blivit föremål för ett första administrativt 
eller rättsligt konstaterande, och hålla 
kommissionen underrättad om hur de 
administrativa och rättsliga förfarandena 
framskrider. Rapporteringen ska ske 
elektroniskt med hjälp av det system för 
hantering av oriktigheter som inrättats av 
kommissionen.

5. Utöver artikel 129 i 
budgetförordningen om skyddet av 
unionens ekonomiska intressen, och inom 
ramen för indirekt förvaltning, ska 
stödmottagarna utan dröjsmål rapportera 
till kommissionen oriktigheter, inbegripet 
bedrägeri, som har blivit föremål för ett 
första administrativt eller rättsligt 
konstaterande, och hålla kommissionen 
underrättad om hur de administrativa och 
rättsliga förfarandena framskrider. 
Rapporteringen ska ske elektroniskt med 
hjälp av det system för hantering av 
oriktigheter som inrättats av 
kommissionen. Kommissionen ska främja 
utvecklingen i mottagarländerna av 
parlamentarisk kontroll- och 
revisionskapacitet samt ökad transparens 
och offentlig tillgång till information. 
Kommissionen, vice ordföranden/den 
höga representanten och i synnerhet 
unionens delegationer i mottagarländerna 
ska se till att alla tilldelningar av medel 
under indirekt förvaltning utförs på ett 
transparent, avpolitiserat och opartiskt 
sätt, inklusive rättvis fördelning, med 
hänsyn till behoven i regionerna och 
kommunerna.

Or. en
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Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 13 ska ges till 
kommissionen.

2. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 7.3, 7a (ny), 13 och 15
ska ges till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Särskilda bestämmelser som 
fastställer enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning, 
särskilt när det gäller strukturer som ska 
inrättas under förberedelserna inför 
anslutningen och stöd till 
landsbygdsutveckling, ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 16.

1. Särskilda bestämmelser när det 
gäller strukturer som ska inrättas under 
förberedelserna inför anslutningen och stöd 
till landsbygdsutveckling, ska antas genom 
en delegerad akt.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet ska utse en 
observatör för varje möte i 
IPA-kommittén.
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Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artiklarna 36 och 37 i 
[förordningen om inrättande av 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete] ska tillämpas.

1. När ekonomiskt stöd tillhandahålls 
inom ramen för denna förordning ska 
kommissionen, vice ordföranden/den 
höga representanten och i synnerhet 
unionens delegationer i mottagarländerna 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
garantera synligheten för unionens 
ekonomiska stöd, inklusive övervakning 
av stödmottagarnas uppfyllande av dessa 
krav. IPA-finansierade åtgärder ska vara 
föremål för de krav som framställs i 
handboken om kommunikation och 
synliggörande för EU:s yttre åtgärder. 
Kommissionen ska anta riktlinjer för 
EU-finansierade projekt angående 
synlighets- och kommunikationsåtgärder 
för varje stödmottagare.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska vidta åtgärder 
för att stärka den strategiska 
kommunikationen och den offentliga 
diplomatin för att kommunicera unionens 
värden och belysa mervärdet av unionens 
stöd.
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Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Mottagarna av unionens 
finansiering ska erkänna ursprunget för 
unionens finansiering och se till att det 
får lämplig synlighet genom att

(a) tillhandahålla ett uttalande som 
belyser det stöd som mottagits från 
unionen på ett synligt sätt i dokument och 
kommunikationsmaterial som rör 
genomförandet av medlen, inklusive på en 
officiell webbplats, i de fall där en sådan 
webbplats finns,

(b) lyfta fram åtgärderna och deras 
resultat genom att tillhandahålla 
sammanhållen, effektiv och 
proportionerlig målinriktad information 
för flera målgrupper, inklusive media och 
allmänheten.

Kommissionen ska genomföra 
informations- och 
kommunikationsåtgärder gällande denna 
förordning, samt de åtgärder som 
framställs i denna och de resultat som 
uppnåtts. Finansiella medel som tilldelats 
denna förordning ska också bidra till den 
gemensamma kommunikationen av 
unionens politiska prioriteringar, i den 
mån prioriteringarna har direkt 
anknytning till de mål som avses i 
artikel 3 och i bilagorna II och III.

Or. en
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 19 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021.

Den ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021 till och med den 
31 december 2027.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Bilaga II – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) På ett tidigt stadium fastställa och 
främja att de institutioner som är 
nödvändiga för att säkra rättsstatligheten 
fungerar som de ska. Insatser på detta 
område ska syfta till att inrätta oberoende, 
ansvariga och effektiva rättsväsenden, 
inklusive transparenta och meritbaserade 
system för rekrytering och främjande av 
rättsligt samarbete, utvärdering och 
befordran samt effektiva disciplinära 
förfaranden vid missförhållanden; se till att 
gedigna system inrättas för gränsskydd, 
hantering av migrationsströmmar och 
beviljande av asyl för behövande; ta fram 
effektiva verktyg för att förebygga och 
bekämpa organiserad brottslighet, 
migrantsmuggling, pengatvätt/finansiering 
av terrorism och korruption; främja och 
skydda de mänskliga rättigheterna, 
rättigheterna för personer som tillhör 
minoriteter – däribland romer, 
homosexuella, bisexuella, transpersoner 
och intersexuella – och de grundläggande 
friheterna, inbegripet mediefrihet och 
dataskydd.

(a) På ett tidigt stadium fastställa och 
främja att de institutioner som är 
nödvändiga för att säkra rättsstatligheten 
fungerar som de ska. Insatser på detta 
område ska syfta till att inrätta oberoende, 
ansvariga och effektiva rättsväsenden, 
inklusive transparenta och meritbaserade 
system för rekrytering och främjande av 
rättsligt samarbete, utvärdering och 
befordran samt effektiva disciplinära 
förfaranden vid missförhållanden; se till att 
adekvata system inrättas för gränsskydd, 
hantering av migrationsströmmar och 
beviljande av asyl för behövande; ta fram 
effektiva verktyg för att förebygga och 
bekämpa organiserad brottslighet, 
migrantsmuggling, pengatvätt/finansiering 
av terrorism och korruption; främja och 
skydda de mänskliga rättigheterna, 
jämställdhet, rättigheterna för personer 
som tillhör minoriteter – däribland romer, 
homosexuella, bisexuella, transpersoner 
och intersexuella – och de grundläggande 
friheterna, inbegripet mediefrihet och 
dataskydd.
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Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Bilaga II – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Förbättra den ekonomiska 
styrningen. Insatserna ska syfta till att 
stödja deltagande i processen för 
programmet för ekonomiska reformer och 
ett systematiskt samarbete med 
internationella finansinstitut om grunderna 
i den ekonomiska politiken. Öka 
kapaciteten att stärka den 
makroekonomiska stabiliteten och stödja 
framsteg mot en fungerande 
marknadsekonomi med förmågan att 
hantera konkurrenstrycket och 
marknadskrafterna inom unionen.

(c) Förbättra den ekonomiska 
styrningen. Insatserna ska syfta till att 
stödja deltagande i processen för 
programmet för ekonomiska reformer och 
ett systematiskt samarbete med 
internationella finansinstitut om grunderna 
i den ekonomiska politiken. Öka 
kapaciteten att stärka den 
makroekonomiska stabiliteten och den 
sociala sammanhållningen och stödja 
framsteg mot en fungerande 
marknadsekonomi med förmågan att 
hantera konkurrenstrycket och 
marknadskrafterna inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Bilaga II – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Stärka unionens och dess partners 
kapacitet att förebygga konflikter, skapa 
fred och hantera för- och 
efterkrissituationer genom tidig varning 
och konfliktkänslig riskanalys; främjande 
av nätverkssamarbete mellan människor, 
försoning, fredsbyggande och 
förtroendeskapande åtgärder, stödjande av 
kapacitetsbyggande åtgärder till stöd för 
säkerhet och utbildning.

(d) Stärka unionens och dess partners 
kapacitet att förebygga konflikter, skapa 
fred och hantera för- och 
efterkrissituationer genom tidig varning 
och konfliktkänslig riskanalys; främjande 
av nätverkssamarbete mellan människor, 
försoning, fredsbyggande och 
förtroendeskapande åtgärder, inklusive 
inrättandet av den regionala 
kommissionen för fastställande av fakta 
om krigsförbrytelser och andra allvarliga 
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kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i f.d. Jugoslavien (Recom) 
samt stödjande av kapacitetsbyggande 
åtgärder till stöd för säkerhet och 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Bilaga II – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Förstärka kapaciteten hos 
organisationer i det civila samhället och 
arbetsmarknadsorganisationer, däribland 
branschorganisationer, hos de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I
och uppmuntra nätverksarbete bland 
organisationer med säte i unionen och hos 
de stödmottagare som förtecknas i 
bilaga I på alla nivåer, så att de kan delta i 
en verklig dialog med offentliga och 
privata aktörer.

(e) Förstärka kapaciteten hos 
organisationer i det civila samhället och 
arbetsmarknadsorganisationer, däribland 
branschorganisationer, i mottagarländerna
och uppmuntra nätverksarbete bland 
organisationer med säte i unionen och hos 
stödmottagarna på alla nivåer, så att de 
kan delta i en verklig dialog med offentliga 
och privata aktörer. Stödet ska syfta till att 
vara tillgängligt för en så stor mångfald 
av organisationer i mottagarländerna som 
möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Bilaga II – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Främja anpassningen av 
partnerländernas regler, standarder, politik 
och praxis för dessa, inbegripet reglerna för 
statligt stöd.

(f) Främja anpassningen av 
partnerländernas regler, standarder, politik 
och praxis för dessa, inbegripet reglerna för 
offentlig upphandling och för statligt stöd.

Or. en
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Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Bilaga II – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Främja sysselsättning av god 
kvalitet och tillträde till arbetsmarknaden. 
Insatser på detta område ska syfta till att 
bekämpa hög arbetslöshet och inaktivitet 
genom att stödja en hållbar 
arbetsmarknadsintegration, särskilt för 
unga (framförallt för dem som varken 
arbetar eller studerar), kvinnor, 
långtidsarbetslösa och alla 
underrepresenterade grupper. Åtgärder som 
ska stimulera nya arbetstillfällen av hög 
kvalitet och stödja en effektiv 
verkställighet av arbetsrättsliga 
bestämmelser och standarder i hela 
territoriet. Andra centrala insatsområden 
ska vara att stödja jämställdhet, främja 
anställbarhet och produktivitet, 
arbetstagares och företags anpassning till 
förändringar, inledandet av en varaktig 
social dialog samt modernisering och 
förstärkning av arbetsmarknadsinstitutioner 
såsom offentliga arbetsförmedlingar och 
yrkesinspektioner.

(h) Främja sysselsättning av god 
kvalitet och tillträde till arbetsmarknaden. 
Insatser på detta område ska syfta till att 
bekämpa hög arbetslöshet och inaktivitet 
genom att stödja en hållbar 
arbetsmarknadsintegration, särskilt för 
unga (framförallt för dem som varken 
arbetar eller studerar), kvinnor, 
långtidsarbetslösa och alla 
underrepresenterade grupper. Åtgärder som 
ska stimulera nya arbetstillfällen av hög 
kvalitet och stödja en effektiv 
verkställighet av arbetsrättsliga 
bestämmelser och internationellt 
överenskomna standarder i hela territoriet, 
inklusive genom att främja iakttagande av 
de centrala principer och rättigheter som 
avses i den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter. Andra centrala insatsområden 
ska vara att stödja jämställdhet, främja 
anställbarhet och produktivitet, 
arbetstagares och företags anpassning till 
förändringar, inledandet av en varaktig 
social dialog samt modernisering och 
förstärkning av arbetsmarknadsinstitutioner 
såsom offentliga arbetsförmedlingar och 
yrkesinspektioner.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Bilaga II – led j
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Främja smarta, hållbara, 
inkluderande och säkra transporter och ta 
bort flaskhalsar i viktig infrastruktur 
genom att investera i projekt med högt 
EU-mervärde. Investeringarna bör 
prioriteras i förhållande till hur relevanta 
de är för TEN-T-förbindelserna med EU, 
deras bidrag till en hållbar och säker 
mobilitet, minskade utsläpp samt 
miljöpåverkan, i samverkan med de 
reformer som lyfts fram i fördraget om en 
transportgemenskap.

(j) Främja smarta, hållbara, 
inkluderande och säkra transporter och ta 
bort flaskhalsar i viktig infrastruktur 
genom att investera i projekt med högt 
EU-mervärde. Investeringarna bör 
prioriteras i förhållande till hur relevanta 
de är för TEN-T-förbindelserna med EU, 
skapande av arbetstillfällen, deras bidrag 
till en hållbar och säker mobilitet, 
minskade utsläpp samt miljöpåverkan, i 
samverkan med de reformer som lyfts fram 
i fördraget om en transportgemenskap.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Bilaga II – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) Öka jordbruks-, livsmedels- och 
fiskerisektorns kapacitet att hantera 
konkurrenstrycket och marknadskrafterna 
och successivt anpassa sig till unionens 
bestämmelser och standarder, samtidigt 
som ekonomiska, sociala och miljömässiga 
mål eftersträvas inom ramen för en 
balanserad territoriell utveckling av 
landsbygdsområden.

(p) Öka jordbruks-, livsmedels- och 
fiskerisektorns kapacitet att hantera 
konkurrenstrycket och marknadskrafterna 
och successivt anpassa sig till unionens 
bestämmelser och standarder med sikte på 
att höja kapaciteten att exportera till 
unionens marknad, samtidigt som 
ekonomiska, sociala och miljömässiga mål 
eftersträvas inom ramen för en balanserad 
territoriell utveckling av 
landsbygdsområden.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Bilaga III – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Främjande av lokal och regional 
styrning och förbättring av lokala och 
regionala myndigheters planering och 
administrativa kapacitet.

(g) Främjande av lokal och regional 
styrning, inklusive gränsöverskridande 
samarbete mellan administrationer med 
syfte att främja försoning och 
fredsskapande, och förbättring av lokala 
och regionala myndigheters planering och 
administrativa kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Bilaga III – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Främjande av gränsöverskridande 
samarbete mellan administrationer med 
syfte att främja försoning och 
fredsskapande, inklusive inrättande av 
den regionala kommissionen för 
fastställande av fakta om krigsförbrytelser 
och andra allvarliga kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna i f.d. Jugoslavien 
(Recom).

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Bilaga IV – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande förteckning över 
nyckelprestationsindikatorer ska användas 
för att mäta unionens bidrag bidrar till 
förverkligandet av programmets särskilda 

Följande förteckning över 
nyckelprestationsindikatorer och deras 
årliga utveckling ska användas för att mäta 
unionens bidrag bidrar till förverkligandet 
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mål: av programmets särskilda mål:

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Bilaga IV – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Grad och årlig utveckling av 
anpassningen till beslut och åtgärder på 
Guspområdet, såsom angetts av 
Europeiska utrikestjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Bilaga IV – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Offentliga utgifter för social 
trygghet (i procent av BNP) eller
sysselsättningsgrad (källa: nationell 
statistik).

5. Offentliga utgifter för social 
trygghet (i procent av BNP) (såsom 
angetts av ILO), hälso- och 
sjukvårdsutgifter, inkomstklyftor, 
fattigdomsnivå, sysselsättningsgrad och 
arbetslöshetsgrad, såsom angetts i officiell
nationell statistik.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Bilaga IV – stycke 1 – led 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Ändringar av Ginikoefficienten för 
en stödmottagare över tid.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Bilaga IV –stycke 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Antal program för 
gränsöverskridande samarbete mellan 
IPA-stödmottagare och IPA/EU:s 
medlemsstater (källa: Europeiska 
kommissionen).

10. Antal program för 
gränsöverskridande samarbete som 
fastställts och genomförts mellan 
IPA-stödmottagare och IPA/EU:s 
medlemsstater, såsom angetts av
Europeiska kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Bilaga IV – stycke 1 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Antal nya organisationer som 
deltar i åtgärder och program över tid.

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Bilaga IV – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Indikatorerna ska i tillämpliga fall vara 
könsuppdelade.

Indikatorerna ska i tillämpliga fall vara 
uppdelade efter åtminstone ålder och kön.

Or. en
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MOTIVERING

Sedan 2007 har instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) varit det huvudsakliga 
finansiella instrumentet för stöd av reformer i kandidatländer och potentiella kandidatländer, 
dvs. de sex länderna på västra Balkan samt Turkiet, med syfte att förbereda stödmottagarna 
för skyldigheterna i och med EU-medlemskapet. IPA-finansieringen stöder 
anslutningsprocessen genom att bygga upp kapacitet och åstadkomma positiva, permanenta 
och långsiktiga förändringar i länderna, som siktar på att bli framtida EU-medlemsstater. Den 
rättsliga ramen för den andra generationen av instrumentet för stöd inför anslutningen 
(IPA II), som godkändes år 2014, planeras upphöra den 31 december 2020.

Allmänna anmärkningar

Parlamentets ståndpunkt om den övergripande finansieringsramen 2021-2027, som speglas i 
interimsrapport om den nya fleråriga budgetramen (2018/0166R(APP)), uttrycker dess 
hållning angående anslagen för IPA III-förordningen. Den fleråriga budgetramen och IPA III 
bör ses över före 2027 i händelse av en eller flera anslutningar till unionen, för att ta hänsyn 
till åtföljande utgiftsbehov.

Medföredragandena noterar förslaget om att öka anslagen för IPA 2021–2027 i nominella 
termer till 14,5 miljarder euro (i löpande priser), men är övertygade om att en underlåtelse att 
matcha eller överskrida tilldelningarna för IPA II 2014–2020 i reella termer skulle medföra att 
tillräcklig finansiering inte kan garanteras under den period som är kritisk för 
anslutningsprocessen och genomförandet av de EU-relaterade reformerna. 

IPA-finansiering är en långsiktig investering i västra Balkans europeiska framtid, och ett 
effektivt utnyttjande av EU-medlen måste säkras genom stringent kontroll och övervakning, 
för att garantera att det uppnås resultat och ges god valuta för skattebetalarnas pengar.

Utan att det påverkar det slutliga beslutet gällande den föreslagna sammanslagningen av de 
flesta andra av EU:s externa finansieringsinstrument inom den övergripande ram som 
instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete (NDICI) utgör, är det 
viktigt att utvidgningspolitiken fortsätter att finansieras under ett separat särskilt avsett 
instrument, samtidigt som man säkrar tillräcklig anpassning och samstämmighet mellan de 
externa finansieringsinstrumenten. Medföredragandena understryker behovet av att IPA 
kvarstår som ett fristående instrument på grund av den särskilda karaktär som 
utvidgningsprocessen har inom de yttre åtgärderna, vilket underbyggs av strategin för västra 
Balkan och relationen med Turkiet.

Medföredragandena är övertygande om att IPA-finansieringen för gränsöverskridande 
samarbete med EU-medlemsstaterna inom det europeiska territoriella samarbetet (Interreg) 
bör begränsas och övervakas för att värna om ett mer balanserat bidrag. Detta skulle 
säkerställa att det inte ersätter, utan snarare kompletterar och uppmuntrar befintliga eller 
potentiella samarbeten mellan IPA-stödmottagare inom de tematiska prioriteringar som 
fastställs i bilaga III. 
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Tydligare strategiskt fokus

För kandidatländerna måste tredje generationens IPA utformas för att fungerar som en 
språngbräda för att genomföra den framtida ramen för sammanhållningspolitiken efter deras 
anslutning till EU. För de potentiella kandidaterna måste det utgöra en grund för 
förberedelsen för reformerna i samband med anslutningsförhandlingarna. Det är av största 
vikt att åstadkomma en smidig övergång från IPA II till IPA III och, efter anslutningen av nya 
medlemmar, från IPA III till ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Stödet inför anslutningen måste fortsatt stödja övergripande och EU-fokuserade politiska, 
institutionella, rättsliga, administrativa och socioekonomiska reformer i kandidatländer och 
potentiella kandidatländer. Dessa baseras på Köpenhamnskriterierna, villkorlighet och 
progressiv anpassning till unionens regler, standarder och politik.

Finansieringen bör omfokuseras för att ta itu med specifika grundläggande behov och 
nödvändiga reformer som redan borde ha gjorts i vart och ett av de berörda länderna. 
Tillsammans med en starkare tonvikt på de väletablerade, befintliga IPA-prioriteringarna, som 
omfattar rättsstatsprincipen, grundläggande rättigheter, god förvaltning, socioekonomisk 
sammanhållning och en grundlig förberedelse inom de 35 kapitlen i EU-regelverket, inklusive 
anpassningen till Gusp, måste IPA III stärka mottagarnas motståndsförmåga inom områdena 
migration, säkerhet, jämställdhet, klimatskydd och underlättande av handel.

IPA III måste även lägga större tonvikt på utvidgningspolitikens sociala dimension genom att 
främja sammanhållning och konvergens gällande rättigheterna och principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. Utöver ett starkare fokus på social 
marknadsekonomi samt social och regional sammanhållning i genomförandet av IPA, måste 
den sociala dimensionen tas i beaktande vid halvtidsöversynen av IPA och bedömas via 
tydliga och mätbara indikatorer, såsom Ginikoefficienten.

EU måste omfokusera sina insatser på att stärka demokratiseringen genom att stärka 
kapaciteten för parlament, civilsamhället och medier, samtidigt som man stöder åtgärder för 
att uppnå en verklig politisk dialog och försoning som en förutsättning för fred. I detta 
avseende är det gränsöverskridande samarbetet, som förbättrar dialog, grannförbindelser, 
regionala förbindelser och ekonomisk integration, av mycket stor betydelse. 

Starkare roll för Europaparlamentet

Samtidigt som parlamentets roll är att stå för den allmänna inriktningen och granskningen av 
de externa finansieringsinstrumenten snarare än detaljstyrningen av dessa, understryker 
medföredragandena behovet av att värna om Europaparlamentets roll och kommissionens 
skyldighet att hålla parlamentet fullt involverat, regelbundet och i rätt tid.

Mot bakgrund av erfarenheter från halvtidsöversynen av IPA II, föreslår föredragandena ett 
stärkt deltagande för Europaparlamentet utan att det påverkar beslutsfattandets hastighet, 
genom ökad användning av förfarandet för delegerade akter. 

Föredragandena är också övertygande om att programplaneringsramen bör vara föremål för en 
bestämmelse om tidsbegränsning, som garanterar en verklig halvtidsöversyn av denna. 
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Det är av största vikt att Europaparlamentets ståndpunkter på områden där parlamentet har 
sina egna stödprogram, såsom kapacitetsuppbyggnad, medling och valobservation, till fullo 
tas i beaktande i den övergripande programplaneringen.

Större deltagande från civilsamhället och lokala myndigheter

Det är av särskild vikt att finansiering tilldelas på ett transparent, effektivt, ansvarsfullt, 
avpolitiserat och icke-diskriminerande sätt, genom en rättvis fördelning som speglar behoven 
inom regioner och kommuner.

Medföredragandena understryker den avgörande roll som EU-delegationerna på plats spelar 
för att säkerställa korrekt utnyttjande och synlighet för EU-finansieringen och för att 
involvera en bred uppsättning relevanta organisationer inom civilsamhället och lokala 
myndigheter i olika skeden av stödprocessen.

Prestationsbaserad metod

Den huvudsakliga förändringen inom den föreslagna programplaneringsramen är en 
förskjutning från tilldelningar per land till prioriteringsbaserade tilldelningar enligt en princip 
om ”skälig andel”, närmare bestämt programplanering för IPA-stöd genom fem ”fönster” som 
speglar specifika mål och prestationer. 

Medföredragandena stöder den ökade flexibiliteten i att gå ifrån landspecifika anslag i 
riktning mot ”fönster”-baserade tilldelningar enligt tematiska prioriteringar och den 
prestationsbaserade strategin. Programplaneringsramen och prestationsramen för IPA III, på 
grundval av behov och prestationskriterier och en princip om ”skälig andel”, bör 
operationaliseras och finstämmas genom delegerade akter under utarbetandet, genomförandet 
och utvärderingen av IPA III. 

Utökad villkorlighet 

Samtidigt som föredragandena stöder en stärkt prestationsbaserad strategi, föreslår de att man 
stärker villkorligheten hos IPA-stöd genom att beakta en möjlighet att upphäva stödet inför 
anslutningen i fall av överträdelser av principerna om demokrati, rättsstaten, respekt för 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och åtaganden som gjorts i de relevanta 
avtal som slutits med unionen. I detta avseende kan mekanismen för övervakning, 
upphävande och återinförande i EU:s allmänna preferenssystem tjäna som exempel.

I linje med artiklarna 2 och 49, och i analogi med artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen, 
bör de framtida EU-medlemsstaterna ställas inför upphävande av unionens stöd vid kränkning 
av grundläggande EU-värderingar och vid tillbakagångar gällande rättsstatsprincipen. I linje 
med regeln om sund ekonomisk förvaltning i budgetförordningen (nr 966/2012) och i enlighet 
med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet, bör kommissionen även 
ställa in betalningar vid fall av systemfel, som föranleder ifrågasättande av transaktionernas 
laglighet och korrekthet. 

Medföredragandena påminner om behovet av att tillämpa och följa upp villkorligheten på 
politisk nivå och projektnivå och att stärka systematisk övervakning och utvärdering av 
känsliga program och projekt. Årliga tilldelningar måste baseras på en ändamålsenlig ram för 
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övervakning och utvärdering, som ska fastställas genom en delegerad akt, och en grundlig 
prestationsgenomgång, som speglar gjorda framsteg eller bristen på sådana.

Med beaktande av eftersläpningar och förseningar i genomförandet av IPA I och IPA II, 
uppmanar föredragandena till att behålla flexibiliteten att kunna överföra eller göra förnyade 
åtaganden för medel för vilka åtaganden redan gjorts, samtidigt som kommissionen 
uppmuntras att ompröva återinförandet av direktförvaltning där detta är lämpligt, särskilt för 
att bekämpa organisad brottslighet och korruption på hög nivå, för att stärka civilsamhället 
och för att stärka mediefriheten.

Budgetstödet måste minskas eller upphävas vid fall av systemöverträdelser inom förvaltnings-
och kontrollsystemen eller vid otillfredsställande framsteg med att uppnå de mål som 
beslutats tillsammans med mottagarländerna. Starkare villkorlighet för budgetstöd, baserat på 
framsteg med reformer och sund förvaltning, måste kombineras med ett riktat stöd som 
främjar utveckling av parlamentarisk kontroll, nationell revisionskapacitet, ökad transparens 
och offentlig tillgång till information.

Ökad synlighet

När IPA-stödet kanaliseras till de länder som siktar på att bli EU-medlemsstater, efterfrågar 
medföredragandena bättre riktade kommunikationsinsatser för att garantera 
EU-finansieringens synlighet, vilket gör det möjligt att bättre följa upp och dra fördel av 
EU:s investering. Kommissionen, EU:s delegationer på plats och IPA-stödmottagarna bör 
förbättra kommunikationen om EU-stödets resultat för att bidra till bättre förståelse för dess 
fördelar när det gäller att förbättra medborgarnas liv.
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