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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel lägger fram följande ändringsförslag för utskottet för 
utrikesfrågor som ansvarigt utskott:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Målen för ett instrument för stöd 
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.

(2) Målen för ett instrument för stöd 
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 ha ett särskilt instrument till stöd 
för utvidgningspolitiken, samtidigt som 
komplementariteten och konsekvensen
med de allmänna målen för unionens yttre 
åtgärder säkerställs, i synnerhet med 
instrumentet för grannskaps- och 
utvecklingssamarbete samt internationellt 
samarbete.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens utvidgningspolitik är en 
investering i fred, säkerhet och stabilitet i 
Europa. Den erbjuder ökade ekonomiska 
möjligheter och handelsmöjligheter som 
gynnar både unionen och de länder som 
strävar efter att bli medlemsstater. 
Utsikterna till EU-medlemskap kan få en 
kraftfull omvälvande effekt, med positiva 
demokratiska, politiska, ekonomiska och 

(5) Unionens utvidgningspolitik är en 
investering i fred, säkerhet och stabilitet i 
Europa. Den erbjuder ökade ekonomiska 
möjligheter och handelsmöjligheter som 
gynnar både unionen och de länder som 
strävar efter att bli medlemsstater, 
samtidigt som den respekterar principen 
om asymmetrisk och progressiv 
integration för att säkerställa en smidig 
övergång för de ömtåliga ekonomierna i 
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samhälleliga förändringar. de länder som strävar efter att bli 
medlemsstater. Utsikterna till EU-
medlemskap har en kraftfull omvandlande
effekt, med positiva demokratiska, 
politiska, ekonomiska och samhälleliga 
förändringar.

Ändringsförslag 3

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 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. Stödet bör också 
främja de viktiga principer och rättigheter 
som fastställs i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter16. Stödet bör fortsätta att 
främja deras ansträngningar att främja 
regionalt, makroregionalt och 
gränsöverskridande samarbete samt 
territoriell utveckling, bland annat genom 
genomförande av unionens makroregionala 
strategier. Det bör också främja goda 
grannförbindelser, försoning och 
regionalt samarbete. Det bör stärka 
ländernas ekonomiska och sociala 
utveckling och ekonomiska styrning, 
främja ekonomisk integration med EU:s 
inre marknad, inklusive tullsamarbetet, 
främja en öppen och rättvis handel och
stödja en agenda för smart och hållbar 
tillväxt för alla, bland annat genom att 
genomföra regional utveckling, jordbruks-
och landsbygdsutveckling samt social- och 
sysselsättningspolitiken och utveckla den 
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digitala ekonomin och det digitala 
samhället, även i överensstämmelse med 
flaggskeppsinitiativet En digital agenda för 
västra Balkan.

_________________ _________________

16 Den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter proklamerades av 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen vid toppmötet om rättvisa 
jobb och tillväxt i Göteborg den 17 
november 2017.

16 Den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter proklamerades av 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen vid toppmötet om rättvisa 
jobb och tillväxt i Göteborg den 17 
november 2017.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionen bör stödja övergången mot 
anslutning till gagn för de stödmottagare 
som förtecknas i bilaga I på grundval av 
dess medlemsstaters erfarenheter. 
Samarbetet bör i synnerhet inriktas på att 
förmedla de erfarenheter som dragits av 
medlemsstaterna under reformprocessen.

(8) Unionen bör stödja övergången mot 
anslutning till gagn för de stödmottagare 
som förtecknas i bilaga I på grundval av 
dess medlemsstaters erfarenheter. 
Samarbetet bör i synnerhet inriktas på att 
förmedla de erfarenheter som förvärvats av 
medlemsstaterna under reformprocessen, i 
synnerhet på att förbättra det ekonomiska 
samarbetet och tullsamarbetet och på 
gemensamma insatser för att bekämpa 
korruption, smuggling, penningtvätt och 
förfalskning.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Kommissionen bör uppmuntra de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I 
att samverka till unionens arbete för att 
främja multilateralism och ytterligare 
stärka det internationella 
handelssystemet, inbegripet WTO-



PE628.720v03-00 6/20 AD\1171028SV.docx

SV

reformer.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Att stärka rättsstatsprincipen, 
däribland kampen mot korruption och 
organiserad brottslighet, och god 
samhällsstyrning, inbegripet en reform av 
den offentliga förvaltningen, är fortfarande 
centrala utmaningar för de flesta 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I 
och är avgörande för att stödmottagarna 
ska kunna närma sig unionen och senare 
fullt ut åta sig de förpliktelser som ett 
unionsmedlemskap medför. Med tanke på 
det långsiktiga perspektivet för de 
reformer som eftersträvas på dessa 
områden och behovet av att uppnå 
resultat, bör det finansiella stöd som ges i 
enlighet med denna förordning så snart 
som möjligt beakta de krav som ställs på 
de stödmottagare som förtecknas i bilaga 
I.

(11) Att stärka rättsstaten, däribland 
kampen mot korruption, penningtvätt och 
organiserad brottslighet, och god 
samhällsstyrning, inbegripet en reform av 
den offentliga förvaltningen, 
rättsväsendets oberoende, öppenhet och 
insyn, offentlig upphandling, konkurrens, 
statligt stöd, immaterialrätt och utländska 
investeringar, är fortfarande centrala 
utmaningar för de flesta stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I och är avgörande för 
att stödmottagarna ska kunna närma sig 
unionen och senare fullt ut åta sig de 
förpliktelser som ett unionsmedlemskap 
medför.

Ändringsförslag 7

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 kommissionen, i 
nära samarbete med Europaparlamentet,
hos varje stödmottagare som förtecknas i 
bilaga I uppmuntra till parlamentarisk 
tillsyn och en proaktiv roll för de 
nationella parlamenten i processen för 
anslutning till EU och i uppfyllandet av 
anslutningskriterierna.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 13

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 i bilaga I behöver 
vara bättre rustade för att ta itu med 
globala utmaningar, såsom hållbar 
utveckling och klimatförändringar samt 
strävan efter en regel- och värdebaserad 
global ordning, och anpassa sig till 
unionens insatser för att hantera dessa 
frågor. 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.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Åtgärder inom ramen för denna 
förordning bör också bidra till de 
handelsrelaterade aspekterna av unionens 
yttre förbindelser – såsom Aid for trade-
initiativ, samarbete med tredjeländer om 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för 
tenn, tantal och volfram, malmer av dessa 
metaller samt guld och 
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Kimberleyprocessen, hållbarhetspakten, 
övervakningen av tredjeländers 
åtaganden enligt förordningen om det 
allmänna preferenssystemet – för att 
säkerställa politisk sammanhållning på 
EU-nivå och säkra och ytterligare främja 
handelsregler och regelverk inom 
multilaterala ramar.

Ändringsförslag 10

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, i samarbete med 
Europaparlamentet, 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.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det ligger i unionens intresse att 
bistå de stödmottagare som förtecknas i 
bilaga I i deras reformarbete för att kunna 

(18) Det ligger i unionens intresse att 
bistå de stödmottagare som förtecknas i 
bilaga I i deras reformarbete för att kunna 



AD\1171028SV.docx 9/20 PE628.720v03-00

SV

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.

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. Betydande 
framsteg från stödmottagarnas sida i 
fråga om att öppna upp sina ekonomier i 
linje med EU-fördragen och WTO-avtalen 
och att fullt ut genomföra befintliga avtal 
med unionen skulle vara ett positivt steg i 
riktning mot ett medlemskap i unionen.

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 
överensstämmelse med dessa 
stödmottagares respektive kapacitet. Stödet 
bör även fortsättningsvis gå genom de 
strukturer och instrument som har visat sig 
fungera under föranslutningsprocessen.

(19) Övergången från direkt förvaltning 
av föranslutningsmedel genom 
kommissionen till indirekt förvaltning 
genom de stödmottagare som förtecknas i 
bilaga I bör ske successivt och i 
överensstämmelse med dessa 
stödmottagares respektive kapacitet. 
Övergången bör avbrytas om EU-medel 
används på ett ineffektivt sätt som leder 
till betydande brister beträffande de 
relevanta skyldigheterna. Stödet bör även 
fortsättningsvis gå genom de strukturer och 
instrument som har visat sig fungera under 
föranslutningsprocessen.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Unionen bör sträva efter den mest 
effektiva användningen av tillgängliga 
resurser i syfte att optimera effekterna av 

(20) Unionen bör sträva efter den mest 
effektiva användningen av tillgängliga 
resurser i syfte att optimera effekterna av 
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sina yttre åtgärder. Detta bör uppnås 
genom samstämmighet och 
komplementaritet mellan unionens 
finansieringsinstrument för yttre åtgärder 
samt genom skapande av synergieffekter 
med annan unionspolitik och andra 
unionsprogram. Detta inbegriper, i 
förekommande fall, samstämmighet och 
komplementaritet med makroekonomiskt 
stöd.

sina yttre åtgärder. Detta bör uppnås 
genom samstämmighet och 
komplementaritet mellan unionens 
instrument för finansiering av yttre 
åtgärder samt genom skapande av 
synergieffekter med annan unionspolitik 
och andra unionsprogram och 
handelsförbindelser mellan unionen och 
stödmottagarna i bilaga I i synnerhet. 
Detta inbegriper, i förekommande fall, 
samstämmighet och komplementaritet med 
makroekonomiskt stöd.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Yttre åtgärder genomförs ofta i en 
instabil miljö vilket kräver en kontinuerlig 
och snabb anpassning till de föränderliga 
behoven hos unionens partner och till 
globala utmaningar såsom mänskliga 
rättigheter, demokrati och goda 
styrelseformer, säkerhet och stabilitet, 
klimatförändring och miljö samt irreguljär 
migration och dess bakomliggande orsaker. 
För att principen om förutsägbarhet ska 
kunna förenas med behovet att reagera 
snabbt på nya behov måste det finansiella 
genomförandet av programmen anpassas. 
För att öka unionens förmåga att svara på 
oförutsedda behov och samtidigt respektera 
principen att unionens budget fastställs 
årsvis, bör denna förordning bibehålla
möjligheten att utnyttja den flexibilitet som 
redan är möjlig genom 
budgetförordningen vad gäller andra 
politikområden, nämligen i form av
överföringar och ingående av nya 
åtaganden för anslagna medel, för att 
säkerställa att EU-medlen används 
effektivt både för EU-medborgarna och de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I, 
och således maximera de EU-medel som är 
tillgängliga för insatser inom EU:s yttre 

(26) Yttre åtgärder genomförs ofta i en 
instabil miljö som kräver en kontinuerlig 
och snabb anpassning till de föränderliga 
behoven hos unionens partner och till 
globala utmaningar såsom mänskliga 
rättigheter, demokrati och goda 
styrelseformer, säkerhet och stabilitet, 
klimatförändring och miljö, protektionism
samt irreguljär migration och dess 
bakomliggande orsaker. För att principen 
om förutsägbarhet ska kunna förenas med 
behovet att reagera snabbt på nya behov 
måste det finansiella genomförandet av 
programmen anpassas. För att öka 
unionens förmåga att svara på oförutsedda 
behov och samtidigt respektera principen 
att unionens budget fastställs årsvis bör 
denna förordning bevara möjligheten att 
utnyttja den flexibilitet som 
budgetförordningen redan tillåter på andra 
politikområden, nämligen överföringar och 
ingående av nya åtaganden för anslagna 
medel, för att säkerställa att EU-medlen 
används effektivt både för EU-
medborgarna och de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I, och således maximera
de EU-medel som är tillgängliga för 
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åtgärder. insatser inom EU:s yttre åtgärder.

Ändringsförslag 15

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 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 regelverk och värden och stegvis 
anpassa sig till unionens bestämmelser, 
normer, politik och praxis med sikte på 
unionsmedlemskap, och därigenom bidra 
till deras stabilitet, säkerhet och välstånd.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stärka den offentliga förvaltningens 
effektivitet och främja strukturreformer 
och goda styrelseformer på alla nivåer.

(b) Stärka den offentliga förvaltningens 
effektivitet, säkerställa domarnas 
oberoende, rättsstaten och respekten för 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter samt främja strukturreformer och 
goda styrelseformer på alla nivåer, 
däribland på områdena offentlig 
upphandling, statligt stöd, konkurrens, 
utländska direktinvesteringar och 
immaterialrätt.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c
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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 de stödmottagare som
förtecknas i bilaga I så att de anpassas till 
unionens – också i syfte att fullt ut dra 
nytta av de bilaterala instrument för 
ekonomisk integration som erbjuds 
genom stabiliserings- och 
associeringsavtalen – och stärka 
försoningsprocessen, goda 
grannförbindelser samt direkta 
personkontakter och kommunikation.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d

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 utvecklingen och 
samarbetet på det ekonomiska och sociala 
planet, bland annat genom utökad 
konnektivitet och regional utveckling, 
jordbruks- och landsbygdsutveckling, 
harmonisering av sanitära och 
fytosanitära normer, 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.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Stödja territoriellt och 
gränsöverskridande samarbete.

(e) Stödja territoriellt och 
gränsöverskridande samarbete, även över 
sjögränser, samt stärka 
handelsförbindelser och ekonomiska 
förbindelser genom att fullt ut genomföra 
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befintliga avtal med unionen och 
bekämpa smuggling och 
varumärkesförfalskning.

Ändringsförslag 20

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 de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I 
samt relevanta resolutioner från 
Europaparlamentet, resultat och slutsatser 
från Europaparlamentets 
övervakningsgrupper, uppdrag och 
delegationer, 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.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En balanserad, opolitisk och icke-
diskriminerande fördelning av medlen ska 
säkerställas i hela landet och på alla 
nivåer i samhället.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning



PE628.720v03-00 14/20 AD\1171028SV.docx

SV

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. 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 efter samråd med 
Europaparlamentet för hela den fleråriga 
budgetramens varaktighet.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet ska vara riktat och anpassas till de 
specifika omständigheterna för de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I, 
med beaktande av ytterligare insatser som 
krävs för att uppfylla 
medlemskapskriterierna och
stödmottagarnas kapacitet. Stödet ska 
differentieras i fråga om omfattning och 
intensitet med hänsyn till behoven, 
engagemanget för reformerna och 
framstegen med att genomföra dem.

Stödet ska vara riktat och anpassas till de 
specifika omständigheterna för de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I, 
med beaktande av såväl de ytterligare 
framsteg som krävs för att uppfylla 
medlemskapskriterierna som
stödmottagarnas kapacitet. Stödet ska 
differentieras i fråga om omfattning och 
intensitet med hänsyn till behoven, 
engagemanget för reformerna och 
framstegen med att genomföra dem, med 
beaktande av behovet av hållbar 
ekonomisk utveckling och tillväxt, ett gott 
företags- och investeringsklimat samt 
konsolidering av de offentliga finanserna.
Framstegen ska regelbundet övervakas 
och utvärderas av kommissionen. 

Unionsstödet ska helt eller delvis ställas in 
om det görs otillfredsställande framsteg 
mot uppnåendet av de särskilda mål som 
anges i artikel 3 eller om 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 
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unionen. På samma villkor och på 
begäran av Europaparlamentet ska 
kommissionen granska det fullständiga 
eller partiella inställandet av unionsstöd 
och rapportera tillbaka med en motivering 
av beslutet.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska under hela 
förfarandet för projekten noga övervaka 
genomförandet genom en stabil och 
konsekvent mekanism och tillhandahålla 
kvalitativ och kvantitativ 
utvärderingsanalys och följa framstegen i 
fråga om de fastställda målen, i syfte att 
säkerställa bättre ansvarsskyldighet, 
öppenhet och förbättrad inriktning av 
utgifterna inom ramen för medlen. 
Europaparlamentet ska ges befogenhet att 
lämna in en begäran till kommissionen 
om att granska specifika fall där 
stödmottagarna inte har följt det 
förfarande som fastställs i denna 
förordning och att vidta nödvändiga 
åtgärder om det finns motiverade skäl.

Ändringsförslag 25

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 

(a) På ett tidigt stadium fastställa och 
verka för att de institutioner som är 
nödvändiga för att säkra rättsstatligheten 
fungerar som de ska. Insatser på detta 
område ska syfta till att säkerställa 
maktdelning och inrätta oberoende, 
ansvariga och effektiva rättsväsenden, 
inklusive transparenta och meritbaserade 
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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.

system för rekrytering, och främjande av 
rättsligt samarbete, system för 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, 
människohandel, migrantsmuggling, 
penningtvätt/finansiering av terrorism och 
korruption; främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna, rättigheterna för 
personer som tillhör minoriteter –
däribland romer och homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och intersexuella 
– och de grundläggande friheterna, 
inbegripet medie- och yttrandefrihet och 
dataskydd.

Ändringsförslag 26

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 stödja 
framsteg mot hållbar utveckling och en 
fungerande marknadsekonomi med 
förmågan att hantera konkurrenstrycket 
och marknadskrafterna inom unionen.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga II – led h
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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 (framför allt 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 (framför allt för dem som varken 
arbetar eller studerar), kvinnor,
långtidsarbetslösa och alla 
underrepresenterade grupper. Åtgärderna
ska stimulera nya arbetstillfällen av hög 
kvalitet och stödja en effektiv 
verkställighet av arbetsrättsliga 
bestämmelser och normer samt 
kollektivförhandlingar på grundval av 
ILO:s arbetsrättsliga normer i hela 
territoriet. Andra centrala insatsområden 
ska vara att stödja jämställdhet och 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.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilaga II – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Förbättra förhållandena inom den 
privata sektorn och stärka företagens 
konkurrenskraft, inbegripet smart 
specialisering, som viktiga drivkrafter för 
tillväxt, sysselsättning och 
sammanhållning. Projekt för att förbättra
företagsklimatet ska prioriteras.

(k) Förbättra förhållandena inom den 
privata sektorn och stärka 
konkurrenskraften för företagen, i 
synnerhet små och medelstora företag, 
inbegripet smart specialisering som viktiga 
drivkrafter för tillväxt, sysselsättning och 
sammanhållning. Hållbara projekt som 
förbättrar företagsklimatet ska prioriteras.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
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Bilaga III – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Främja undanröjandet av onödiga 
handelshinder, däribland byråkratiska 
hinder, tullar och icke-tariffära hinder.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilaga IV – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Följande förteckning över 
nyckelprestationsindikatorer ska användas 
för att mäta unionens bidrag till 
förverkligandet av programmets särskilda 
mål och stödmottagarnas framsteg:

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Försoning, goda 
grannförbindelser och internationella 
åtaganden.
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