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Ændringsforslag 30
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Eftersom Rådets forordning (EF) nr. 
1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af 
et instrument til førtiltrædelsesbistand 
(Ipa)12 udløber den 31. december 2013, og 
med henblik på at gøre EU's optræden 
udadtil mere effektiv bør der bibeholdes en 
ramme for planlægning og ydelse af 
ekstern bistand for perioden 2014-2020. 
EU's udvidelsespolitik bør fortsat 
understøttes af et særligt finansielt 
instrument. Instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA) bør derfor 
forlænges.

(2) Eftersom Rådets forordning (EF) nr. 
1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af 
et instrument til førtiltrædelsesbistand 
(Ipa)12 udløber den 31. december 2013, og 
med henblik på at gøre EU's optræden 
udadtil mere effektiv bør der bibeholdes en 
ramme for planlægning og ydelse af 
ekstern bistand for perioden 2014-2020. 
Instrumentet til førtiltrædelsesbistand 
(IPA) bør derfor forlænges.

Or. it

Ændringsforslag 31
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Eftersom Rådets forordning (EF) nr. 
1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af 
et instrument til førtiltrædelsesbistand 
(Ipa)12 udløber den 31. december 2013, og 
med henblik på at gøre EU's optræden 
udadtil mere effektiv bør der bibeholdes en 
ramme for planlægning og ydelse af 
ekstern bistand for perioden 2014-2020. 
EU's udvidelsespolitik bør fortsat 
understøttes af et særligt finansielt 
instrument. Instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA) bør derfor 

(2) Eftersom Rådets forordning (EF) nr. 
1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af 
et instrument til førtiltrædelsesbistand 
(Ipa)12 udløber den 31. december 2013, og 
med henblik på at gøre EU's optræden 
udadtil mere effektiv bør der bibeholdes en 
ramme for planlægning og ydelse af 
ekstern bistand for perioden 2014-2020. I 
forbindelse hermed skal der dog tages 
hensyn til Unionens aktuelle økonomiske 
situation under indtryk af finans- og 
eurokrisen. EU's udvidelsespolitik bør 
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forlænges. fortsat understøttes af et specifikt og 
besparende finansielt instrument. 
Instrumentet til førtiltrædelsesbistand 
(IPA) bør derfor forlænges.

Or. de

Ændringsforslag 32
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) En europæisk stat, som har ansøgt om 
optagelse i Unionen, kan først blive 
medlem, når det er bekræftet, at den 
opfylder de kriterier for medlemskab, der 
blev vedtaget på Det Europæiske Råds 
møde i København i juni 1993, og forudsat 
at tiltrædelsen ikke overstiger EU's 
kapacitet til at integrere det nye medlem. 
Disse kriterier vedrører institutionel 
stabilitet, som garanterer demokrati, 
retsstaten, respekt for 
menneskerettighederne og respekt for og 
beskyttelse af mindretal, en økonomi, der 
er tilstrækkeligt udviklet til at modstå 
konkurrencepresset på det indre marked, 
og evnen til at påtage sig både rettigheder 
og forpligtelser i henhold til traktaterne.

(4) En europæisk stat, som har ansøgt om 
optagelse i Unionen, kan først blive 
medlem, når det er bevist, at den opfylder 
de kriterier for medlemskab, der blev 
vedtaget på Det Europæiske Råds møde i 
København i juni 1993, og forudsat at 
tiltrædelsen ikke overstiger EU's kapacitet 
til at integrere det nye medlem. Disse 
kriterier vedrører institutionel stabilitet, 
som garanterer demokrati, retsstaten, 
respekt for menneskerettighederne og 
respekt for og beskyttelse af mindretal, en 
økonomi, der er tilstrækkeligt udviklet til at 
modstå konkurrencepresset på det indre 
marked, og evnen til at påtage sig både 
rettigheder og forpligtelser i henhold til 
traktaterne.

Or. it

Ændringsforslag 33
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) En europæisk stat, som har ansøgt om (4) En europæisk stat, som har ansøgt om 
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optagelse i Unionen, kan først blive 
medlem, når det er bekræftet, at den 
opfylder de kriterier for medlemskab, der 
blev vedtaget på Det Europæiske Råds 
møde i København i juni 1993, og forudsat 
at tiltrædelsen ikke overstiger EU's 
kapacitet til at integrere det nye medlem. 
Disse kriterier vedrører institutionel 
stabilitet, som garanterer demokrati, 
retsstaten, respekt for 
menneskerettighederne og respekt for og 
beskyttelse af mindretal, en økonomi, der 
er tilstrækkeligt udviklet til at modstå 
konkurrencepresset på det indre marked, 
og evnen til at påtage sig både rettigheder 
og forpligtelser i henhold til traktaterne.

optagelse i Unionen, kan først blive 
medlem, når det er bekræftet, at den 
opfylder de kriterier for medlemskab, der 
blev vedtaget på Det Europæiske Råds 
møde i København i juni 1993, og forudsat 
at tiltrædelsen ikke overstiger EU's 
kapacitet til at integrere det nye medlem. 
Disse kriterier vedrører institutionel 
stabilitet, som garanterer demokrati, 
retsstaten, respekt for 
menneskerettighederne og ikke-
diskrimination samt respekt for og 
beskyttelse af mindretal og sårbare 
grupper, en økonomi, der er tilstrækkeligt 
udviklet til at modstå konkurrencepresset 
på det indre marked, og evnen til at påtage 
sig både rettigheder og forpligtelser i 
henhold til traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 34
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det Europæiske Råd har givet Island, 
Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien og Tyrkiet status 
som kandidatlande. Det har bekræftet det 
europæiske perspektiv for Albanien, 
Bosnien-Hercegovina, Serbien og 
Kosovo13, der betragtes som potentielle 
kandidatlande.

(6) Det Europæiske Råd har givet Island, 
Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien og Tyrkiet status 
som kandidatlande.

Or. de

Ændringsforslag 35
Jelko Kacin

Forslag til forordning
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Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det Europæiske Råd har givet Island, 
Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien og Tyrkiet status 
som kandidatlande. Det har bekræftet det 
europæiske perspektiv for Albanien, 
Bosnien-Hercegovina, Serbien og 
Kosovo13, der betragtes som potentielle 
kandidatlande.

(6) Det Europæiske Råd har givet Island, 
Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien, Tyrkiet og Serbien
status som kandidatlande. Det har 
bekræftet det europæiske perspektiv for 
Albanien, Bosnien-Hercegovina og 
Kosovo13, der betragtes som potentielle 
kandidatlande.

Or. en

Ændringsforslag 36
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Finansiel bistand i henhold til denne 
forordning bør tildeles både de 
kandidatlande og potentielle kandidatlande 
("modtagerlandene"), der er anført i bilaget 
til denne forordning, uanset deres status.

(7) Finansiel bistand i henhold til denne 
forordning bør tildeles både de 
kandidatlande og potentielle kandidatlande 
("modtagerlandene"), der er anført i bilaget 
til denne forordning, uanset deres status.
Den finansielle bistand bør være udformet 
efter princippet: Mere for mere og mindre 
for mindre.

Or. de

Ændringsforslag 37
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Finansiel bistand i henhold til denne 
forordning bør tildeles både de 

(7) Finansiel bistand i henhold til denne 
forordning kan tildeles både de 
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kandidatlande og potentielle kandidatlande 
("modtagerlandene"), der er anført i bilaget 
til denne forordning, uanset deres status.

kandidatlande og potentielle kandidatlande 
("modtagerlandene"), der er anført i bilaget 
til denne forordning, uanset deres status.

Or. it

Ændringsforslag 38
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Bistand i henhold til denne forordning 
bør ydes i overensstemmelse med de 
udvidelsespolitiske rammer, der er fastsat 
af Unionen for hver enkelt modtagerland, 
og som er afspejlet i Kommissionens årlige 
udvidelsespakke, der omfatter 
statusrapporterne og udvidelsesstrategien, i 
stabiliserings- og associeringsaftalerne og i 
de europæiske partnerskaber eller 
tiltrædelsespartnerskaber. Bistanden bør 
hovedsagelig fokusere på et begrænset 
antal politikområder, som vil sætte 
modtagerlandene i stand til at styrke de 
demokratiske institutioner og retsstaten, 
reformere retsvæsenet og den offentlige 
forvaltning og fremme respekten for de 
grundlæggende rettigheder, ligestilling 
mellem kønnene og ikke-diskrimination. 
Bistanden bør også styrke den økonomiske 
og sociale udvikling i disse lande og 
dermed understøtte dagordenen for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategien med henblik på en gradvis 
tilpasning til Københavnskriterierne. 
Sammenhængen mellem den finansielle 
bistand og de overordnede fremskridt i 
gennemførelsen af førtiltrædelsesstrategien 
bør øges.

(8) Bistand i henhold til denne forordning 
bør ydes i overensstemmelse med de 
udvidelsespolitiske rammer, der er fastsat 
af Unionen for hver enkelt modtagerland, 
og som er afspejlet i Kommissionens årlige 
udvidelsespakke, der omfatter 
statusrapporterne og udvidelsesstrategien, i 
stabiliserings- og associeringsaftalerne og i 
de europæiske partnerskaber eller 
tiltrædelsespartnerskaber. Bistanden bør 
hovedsagelig fokusere på et begrænset 
antal politikområder, som vil sætte 
modtagerlandene i stand til at styrke de 
demokratiske institutioner og retsstaten, 
reformere retsvæsenet og den offentlige 
forvaltning og fremme respekten for de 
grundlæggende rettigheder og 
bekæmpelsen af den illegale indvandring i 
EU. Bistanden bør også styrke den 
økonomiske og sociale udvikling i disse 
lande og dermed understøtte dagordenen 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst i overensstemmelse med Europa 
2020-strategien med henblik på en gradvis 
tilpasning til Københavnskriterierne. 
Sammenhængen mellem den finansielle 
bistand og de overordnede fremskridt i 
gennemførelsen af førtiltrædelsesstrategien 
bør øges. I tilfælde af vedvarende 
problemer med gennemførelsen af 
førtiltrædelsesstrategien, navnlig med 
henblik på Unionens grundlæggende 
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værdier, skal bistanden omstruktureres.

Or. de

Ændringsforslag 39
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Bistand i henhold til denne forordning 
bør ydes i overensstemmelse med de 
udvidelsespolitiske rammer, der er fastsat 
af Unionen for hver enkelt modtagerland, 
og som er afspejlet i Kommissionens årlige 
udvidelsespakke, der omfatter 
statusrapporterne og udvidelsesstrategien, i 
stabiliserings- og associeringsaftalerne og i 
de europæiske partnerskaber eller 
tiltrædelsespartnerskaber. Bistanden bør 
hovedsagelig fokusere på et begrænset 
antal politikområder, som vil sætte 
modtagerlandene i stand til at styrke de
demokratiske institutioner og retsstaten, 
reformere retsvæsenet og den offentlige 
forvaltning og fremme respekten for de 
grundlæggende rettigheder, ligestilling 
mellem kønnene og ikke-diskrimination. 
Bistanden bør også styrke den økonomiske 
og sociale udvikling i disse lande og 
dermed understøtte dagordenen for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategien med henblik på en gradvis 
tilpasning til Københavnskriterierne. 
Sammenhængen mellem den finansielle 
bistand og de overordnede fremskridt i 
gennemførelsen af førtiltrædelsesstrategien 
bør øges.

(8) Bistand i henhold til denne forordning 
bør ydes i overensstemmelse med de 
udvidelsespolitiske rammer, der er fastsat 
af Unionen for hver enkelt modtagerland, 
og som er afspejlet i Kommissionens årlige 
udvidelsespakke, der omfatter 
statusrapporterne og udvidelsesstrategien, i 
stabiliserings- og associeringsaftalerne og i 
de europæiske partnerskaber eller 
tiltrædelsespartnerskaber. Bistanden bør 
hovedsagelig fokusere på et begrænset 
antal politikområder, som vil sætte 
modtagerlandene i stand til at styrke de 
demokratiske institutioner og retsstaten, 
reformere retsvæsenet og den offentlige 
forvaltning og fremme respekten for de 
grundlæggende rettigheder, ligestilling 
mellem kønnene og ikke-diskrimination og 
gennemføre den europæiske politik for 
social og territorial samhørighed. 
Bistanden bør også styrke den økonomiske 
og sociale udvikling i disse lande og 
dermed understøtte dagordenen for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategien med henblik på en gradvis 
tilpasning til Københavnskriterierne. 
Sammenhængen mellem den finansielle 
bistand og de overordnede fremskridt i 
gennemførelsen af førtiltrædelsesstrategien 
bør øges.

Or. en
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Ændringsforslag 40
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Kandidatlande og potentielle 
kandidatlande skal være bedre parate til at 
imødegå globale udfordringer som f.eks. 
bæredygtig udvikling og klimaændringer
og tilpasse sig EU's indsats for at håndtere 
disse spørgsmål. EU-bistand i henhold til 
denne forordning skal også bidrage til 
målet om at øge den andel af EU-
budgettet, der går til 
klimaforanstaltninger, til mindst 20 %.

(9) Kandidatlande skal være bedre parate 
til at imødegå globale udfordringer som 
f.eks. den bæredygtige udvikling og 
tilpasse sig EU's indsats for at håndtere 
disse spørgsmål.

Or. de

Ændringsforslag 41
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Kandidatlande og potentielle 
kandidatlande skal være bedre parate til at 
imødegå globale udfordringer som f.eks. 
bæredygtig udvikling og klimaændringer 
og tilpasse sig EU's indsats for at håndtere 
disse spørgsmål. EU-bistand i henhold til 
denne forordning skal også bidrage til 
målet om at øge den andel af EU-budgettet, 
der går til klimaforanstaltninger, til mindst 
20 %.

(9) Kandidatlande og potentielle 
kandidatlande skal være bedre parate til at 
imødegå globale udfordringer som f.eks. 
bæredygtig udvikling og klimaændringer 
og tilpasse sig EU's indsats for at håndtere 
disse spørgsmål. Der skal investeres i 
menneskelige ressourcer for at udvikle 
nye færdigheder og kompetencer. EU-
bistand i henhold til denne forordning skal 
også bidrage til målet om at øge den andel 
af EU-budgettet, der går til 
klimaforanstaltninger, til mindst 20 %.

Or. en
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Ændringsforslag 42
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Kandidatlande og potentielle 
kandidatlande skal være bedre parate til at 
imødegå globale udfordringer som f.eks. 
bæredygtig udvikling og klimaændringer 
og tilpasse sig EU's indsats for at håndtere 
disse spørgsmål. EU-bistand i henhold til 
denne forordning skal også bidrage til 
målet om at øge den andel af EU-budgettet, 
der går til klimaforanstaltninger, til mindst 
20 %.

(9) Kandidatlande og potentielle 
kandidatlande skal være bedre parate til at 
imødegå globale udfordringer som f.eks. 
bæredygtig udvikling, klimaændringer og 
indvandring og tilpasse sig EU's indsats 
for at håndtere disse spørgsmål. EU-
bistand i henhold til denne forordning skal 
også bidrage til målet om at øge den andel 
af EU-budgettet, der går til 
klimaforanstaltninger, til mindst 20 %.

Or. it

Ændringsforslag 43
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Kommissionen og medlemsstaterne 
skal sikre overensstemmelse, sammenhæng 
og komplementaritet i forbindelse med 
deres bistand, navnlig gennem 
regelmæssige konsultationer og hyppig 
udveksling af oplysninger under de 
forskellige faser af bistandsforløbet.

(10) Kommissionen og medlemsstaterne 
skal sikre overensstemmelse, sammenhæng 
og komplementaritet i forbindelse med al 
den bistand fra internationale 
organisationer, som modtagerlandet får, 
navnlig gennem regelmæssige 
konsultationer og hyppig udveksling af 
oplysninger under de forskellige faser af 
bistandsforløbet.

Or. de
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Ændringsforslag 44
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre sammenhæng mellem 
tiltrædelsesprocessen og den finansielle og 
faglige bistand, der ydes i henhold til 
denne forordning, og for at nå målene for 
udvidelsesdagsordenen bør Kommissionen 
fastsætte en fælles strategisk ramme for 
anvendelsen af instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand. Denne ramme bør 
bl.a. fastsætte listen over de 
nøgleforanstaltninger, der kan støttes i 
henhold til denne forordning, og kriterierne 
for tildeling af midler. Den fælles 
strategiske ramme bør udgøre 
referencerammen for lande- og 
flerlandestrategidokumenterne.

(11) For at sikre sammenhæng mellem 
tiltrædelsesprocessen og den finansielle og 
faglige bistand, der ydes i henhold til 
denne forordning, og for at nå målene for 
udvidelsesdagsordenen bør Kommissionen 
fastsætte en fælles strategisk ramme for 
anvendelsen af instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand. I denne proces kan 
Kommissionen søge støtte hos sine EU-
agenturer og andre relevante 
institutioner. Denne ramme bør bl.a. 
fastsætte listen over de 
nøgleforanstaltninger, der kan støttes i 
henhold til denne forordning, og kriterierne 
for tildeling af midler. Den fælles 
strategiske ramme bør udgøre 
referencerammen for lande- og 
flerlandestrategidokumenterne.

Or. en

Ændringsforslag 45
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Målene for bistanden bør fastsættes i 
de vejledende lande- og
flerlandestrategidokumenter, der 
udarbejdes af Kommissionen i partnerskab 
med modtagerlandene for den periode, som 
EU's flerårige finansielle ramme varer, på 
grundlag af disse landes særlige behov og 
udvidelsesdagsordenen. 
Strategidokumenterne bør identificere de 

(12) Målene for bistanden bør fastsættes i 
de vejledende lande- og 
flerlandestrategidokumenter, der 
udarbejdes af Kommissionen i partnerskab 
med modtagerlandene for den periode, som 
EU's flerårige finansielle ramme varer, på 
grundlag af disse landes særlige behov og 
udvidelsesdagsordenen. 
Strategidokumenterne bør identificere de 
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politikområder, der kan støttes, og uden at 
det påvirker budgetmyndighedens 
beføjelser, fastsætte de vejledende 
tildelinger af midler pr. politikområde pr. 
år, inklusive et overslag over de 
klimarelaterede udgifter. Der bør indføres 
tilstrækkelig fleksibilitet til at imødegå nye 
behov og skabe incitamenter til at forbedre 
resultaterne. Strategidokumenterne bør 
sikre sammenhæng og overensstemmelse 
med modtagerlandenes indsats som 
afspejlet i deres nationale budgetter, og de 
bør tage hensyn til den støtte, der ydes af 
andre donorer. For at der kan tages hensyn 
til den interne og eksterne udvikling, bør 
de flerårige vejledende strategidokumenter 
revideres, når det er relevant.

politikområder, der kan støttes, og uden at 
det påvirker budgetmyndighedens 
beføjelser, fastsætte de vejledende 
tildelinger af midler pr. politikområde pr. 
år. Der bør indføres tilstrækkelig 
fleksibilitet til at imødegå nye behov og 
skabe incitamenter til at forbedre 
resultaterne. Strategidokumenterne bør 
sikre sammenhæng og overensstemmelse 
med modtagerlandenes indsats som 
afspejlet i deres nationale budgetter, og de 
bør tage hensyn til den støtte, der ydes af 
andre donorer. For at der kan tages hensyn 
til den interne og eksterne udvikling, bør 
de flerårige vejledende strategidokumenter 
revideres, når det er relevant.

Or. de

Ændringsforslag 46
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Målene for bistanden bør fastsættes i 
de vejledende lande- og 
flerlandestrategidokumenter, der 
udarbejdes af Kommissionen i partnerskab 
med modtagerlandene for den periode, som 
EU's flerårige finansielle ramme varer, på 
grundlag af disse landes særlige behov og 
udvidelsesdagsordenen. 
Strategidokumenterne bør identificere de 
politikområder, der kan støttes, og uden at 
det påvirker budgetmyndighedens 
beføjelser, fastsætte de vejledende 
tildelinger af midler pr. politikområde pr. 
år, inklusive et overslag over de 
klimarelaterede udgifter. Der bør indføres 
tilstrækkelig fleksibilitet til at imødegå nye 
behov og skabe incitamenter til at forbedre 
resultaterne. Strategidokumenterne bør 

(12) Målene for bistanden bør fastsættes i 
de vejledende lande- og 
flerlandestrategidokumenter, der 
udarbejdes af Kommissionen i partnerskab 
med modtagerlandene for den periode, som 
EU's flerårige finansielle ramme varer, på 
grundlag af disse landes særlige behov og 
udvidelsesdagsordenen. 
Strategidokumenterne bør identificere de 
politikområder, der kan støttes, og uden at 
det påvirker budgetmyndighedens 
beføjelser, fastsætte de vejledende 
tildelinger af midler pr. politikområde pr. 
år, inklusive et overslag over de 
klimarelaterede udgifter. Der bør indføres 
tilstrækkelig fleksibilitet til at imødegå nye 
behov og skabe incitamenter til at forbedre 
resultaterne og til at forøge de 
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sikre sammenhæng og overensstemmelse 
med modtagerlandenes indsats som 
afspejlet i deres nationale budgetter, og de 
bør tage hensyn til den støtte, der ydes af 
andre donorer. For at der kan tages hensyn 
til den interne og eksterne udvikling, bør 
de flerårige vejledende strategidokumenter 
revideres, når det er relevant.

indenlandske og udenlandske 
investeringer i god jobskabelse og 
demokratiforbedring. 
Strategidokumenterne bør sikre 
sammenhæng og overensstemmelse med 
modtagerlandenes indsats som afspejlet i 
deres nationale budgetter, og de bør tage 
hensyn til den støtte, der ydes af andre 
donorer. For at der kan tages hensyn til den 
interne og eksterne udvikling, bør de 
flerårige vejledende strategidokumenter 
revideres, når det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 47
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er i EU's interesse at bistå 
modtagerlandene i deres bestræbelser for at 
reformere deres systemer og dermed 
tilpasse dem til EU's systemer. Da målet 
for denne forordning ikke i tilstrækkelig 
grad kan opfyldes af medlemsstaterne og 
derfor bedre kan gennemføres på EU-plan, 
kan Unionen træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(13) Det er i EU's interesse at bistå 
modtagerlandene i deres bestræbelser for at 
reformere deres systemer og dermed 
trinvist tilnærme dem til EU's systemer. 
Da målet for denne forordning ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor bedre kan 
gennemføres på EU-plan, kan Unionen 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Or. de

Ændringsforslag 48
Franz Obermayr
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Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at denne forordning hurtigt kan 
afspejle resultaterne af de politiske 
beslutninger, der træffes af Rådet, bør 
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage retsakter, jf. artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, med henblik på 
opdateringen af listen over modtagerlande 
i bilaget til denne forordning.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 49
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Selv om Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/… af …14

(herefter benævnt "den fælles 
gennemførelsesforordning") fastsætter 
fælles regler og procedurer for 
gennemførelsen af instrumenterne for EU's 
optræden udadtil, bør Kommissionen også 
tillægges delegerede beføjelser til at 
vedtage nærmere regler, der fastlægger 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning, navnlig hvad angår 
forvaltningsstrukturer og –procedurer. 
Sådanne regler bør tage hensyn til de 
erfaringer, der tidligere er gjort med 
forvaltningen og gennemførelsen af 
førtiltrædelsesstøtte, og tilpasses til 
udviklingen i situationen i 
modtagerlandene.

(15) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/… af …14 (herefter 
benævnt "den fælles 
gennemførelsesforordning") fastsætter 
fælles regler og procedurer for 
gennemførelsen af instrumenterne for EU's 
optræden udadtil.

Or. de
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Ændringsforslag 50
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Ved tildelingen af bistand bør der 
fortsat gøres brug af de strukturer og 
instrumenter, som har vist deres værdi i 
forbindelse med førtiltrædelsesprocessen. 
Overgangen fra Kommissionens direkte 
forvaltning af førtiltrædelsesmidler til 
decentral forvaltning, der er delegeret til 
modtagerlandene, bør ske gradvist og 
under hensyntagen til kapaciteten i det 
enkelte modtagerland.

(17) Ved tildelingen af bistand bør der 
fortsat gøres brug af de strukturer og 
instrumenter, som har vist deres værdi i 
forbindelse med førtiltrædelsesprocessen. 
Overgangen fra Kommissionens direkte 
forvaltning af førtiltrædelsesmidler til 
decentral forvaltning, der er delegeret til 
modtagerlandene, bør ikke finde sted i 
begyndelsen og være udformet degressivt i 
tilfælde af forringelse af kapaciteten.

Or. de

Ændringsforslag 51
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) De udvalg, der nedsættes i henhold til 
denne forordning, bør ligeledes have 
kompetence, når det gælder retsakter om 
gennemførelsen af det tidligere instrument 
til førtiltrædelsesbistand samt 
gennemførelsen af den finansielle bistand 
til det tyrkisk-cypriotiske samfund.

(19) De udvalg, der nedsættes i henhold til 
denne forordning, bør ligeledes have 
kompetence, når det gælder retsakter om 
gennemførelsen af det tidligere instrument 
til førtiltrædelsesbistand.

Or. it

Ændringsforslag 52
Mara Bizzotto
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Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Hvis et modtagerland overtræder de 
principper, som Unionen er baseret på, 
ikke overholder forpligtelserne i de 
relevante aftaler, der er indgået med 
Unionen, eller ikke gør tilstrækkelige 
fremskridt, hvad angår 
tiltrædelseskriterierne, skal Rådet på 
grundlag af et forslag fra Kommissionen 
kunne træffe passende foranstaltninger for 
at rette op på situationen.

(20) Hvis et modtagerland overtræder de 
principper, som Unionen er baseret på, 
ikke overholder forpligtelserne i de 
relevante aftaler, der er indgået med 
Unionen, eller ikke gør tilstrækkelige 
fremskridt, hvad angår 
tiltrædelseskriterierne, skal Rådet på 
grundlag af et forslag fra Kommissionen 
træffe passende foranstaltninger for at få
modtagerlandet til at overholde de 
påtagede forpligtelser.

Or. it

Ændringsforslag 53
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand 
("IPA") tager sigte på at støtte de 
kandidatlande og potentielle 
kandidatlande ("modtagerlande"), der er 
anført i bilaget, i deres bestræbelser for at 
gennemføre de politiske, institutionelle, 
retlige, administrative, sociale og 
økonomiske reformer, der er nødvendige 
for, at landene kan tilnærme sig EU's 
værdier og gradvis tilpasse sig EU's regler, 
standarder, politikker og praksis med 
henblik på EU-medlemskab.

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand 
("IPA") tager sigte på at støtte de 
kandidatlande, der er anført i bilaget, i 
deres bestræbelser for at gennemføre de 
politiske, institutionelle, retlige, 
administrative, sociale og økonomiske 
reformer, der er nødvendige for, at landene 
kan tilnærme sig EU's værdier og gradvis 
tilpasse sig EU's regler, standarder, 
politikker og praksis med henblik på EU-
medlemskab.

Or. de

Ændringsforslag 54
Mara Bizzotto
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand 
("IPA") tager sigte på at støtte de 
kandidatlande og potentielle kandidatlande 
("modtagerlande"), der er anført i bilaget, i 
deres bestræbelser for at gennemføre de 
politiske, institutionelle, retlige, 
administrative, sociale og økonomiske 
reformer, der er nødvendige for, at landene 
kan tilnærme sig EU's værdier og gradvis 
tilpasse sig EU's regler, standarder, 
politikker og praksis med henblik på EU-
medlemskab.

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand 
("IPA") tager sigte på at støtte de 
kandidatlande og potentielle kandidatlande 
("modtagerlande"), der er anført i bilaget, i 
deres bestræbelser for at gennemføre de 
politiske, institutionelle, retlige, 
administrative, sociale og økonomiske 
reformer, der er nødvendige for, at landene 
kan tilnærme sig EU's værdier og gradvis 
tilpasse sig EU's regler, standarder, 
politikker og praksis med henblik på deres 
mulige EU-medlemskab, når de beviser, at 
de har gennemført reformerne med 
succes.

Or. it

Ændringsforslag 55
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme og beskyttelse af 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, øget 
respekt for mindretals rettigheder, fremme 
af ligestilling mellem kønnene, ikke-
diskrimination og pressefrihed samt 
fremme af gode forbindelser mellem 
nabolande

ii) fremme og beskyttelse af 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, øget 
respekt for mindretals rettigheder og 
rettigheder for personer med handicap, 
beskyttelse af sårbare grupper, fremme af 
ligestilling mellem kønnene, ikke-
diskrimination og pressefrihed samt 
fremme af gode forbindelser mellem 
nabolande

Or. en
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Ændringsforslag 56
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme og beskyttelse af 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, øget
respekt for mindretals rettigheder, fremme 
af ligestilling mellem kønnene, ikke-
diskrimination og pressefrihed samt 
fremme af gode forbindelser mellem 
nabolande

ii) fremme og beskyttelse af 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, 
fuldstændig respekt for mindretals 
rettigheder, fremme af ligestilling mellem 
kønnene, ikke-diskrimination og 
pressefrihed samt fremme af gode 
forbindelser mellem nabolande

Or. it

Ændringsforslag 57
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme og beskyttelse af 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, øget 
respekt for mindretals rettigheder, fremme 
af ligestilling mellem kønnene, ikke-
diskrimination og pressefrihed samt 
fremme af gode forbindelser mellem 
nabolande

ii) fremme og beskyttelse af 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, øget 
respekt for mindretals rettigheder, fremme 
af pressefrihed samt fremme af gode 
forbindelser mellem nabolande

Or. de

Ændringsforslag 58
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) udvikling af civilsamfundet og dialogen
med arbejdsmarkedets parter

v) udvikling af civilsamfundet og dialogen
mellem arbejdsgiverorganisationer og 
fagforeninger

Or. en

Ændringsforslag 59
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de økonomiske reformer, der er 
nødvendige for at klare konkurrencepresset 
og markedskræfterne i Unionen, samtidig 
med at de økonomiske, sociale og 
miljømæssige mål forfølges

ii) de økonomiske reformer, der er 
nødvendige for at klare konkurrencepresset 
og markedskræfterne i Unionen, samtidig 
med at de økonomiske, sociale og 
miljømæssige mål forfølges, samt at der 
finder en jobskabelse sted, navnlig i 
relation til SMV'er

Or. en

Ændringsforslag 60
Jelko Kacin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) fremme af beskæftigelsen og udvikling 
af menneskelig kapital

iii) fremme af beskæftigelsen og udvikling 
af menneskelig kapital gennem 
uddannelse og gode praktikordninger 
samt ved at fremme frivilligt arbejde som 
et middel til at opnå færdigheder og 
erfaringer samt forbedre den sociale 
samhørighed i samfundene
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Or. en

Ændringsforslag 61
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) fremme af beskæftigelsen og udvikling 
af menneskelig kapital

iii) fremme af beskæftigelsen og udvikling 
af menneskelig kapital gennem effektive 
politikker, som bygger på forudseenhed 
og informationer fra analyser af 
arbejdsmarkedet samt på inddragelse af 
mulige mobilitetsordninger

Or. en

Ændringsforslag 62
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) social og økonomisk integration, 
navnlig af mindretal og udsatte grupper

iv) social og økonomisk integration, 
navnlig af mindretal

Or. de

Ændringsforslag 63
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) social og økonomisk integration, 
navnlig af mindretal og udsatte grupper

iv) social og økonomisk integration, 
navnlig af mindretal og udsatte grupper
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med inddragelse af den europæiske 
platform mod fattigdom og social 
udstødelse og andre relevante fora

Or. en

Ændringsforslag 64
Jelko Kacin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) social og økonomisk integration, 
navnlig af mindretal og udsatte grupper

iv) social og økonomisk integration, 
navnlig af mindretal og udsatte grupper, 
tilskyndelse og hjælp til aktiv aldring hos 
borgerne og til solidaritet mellem 
generationerne

Or. en

Ændringsforslag 65
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iv a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv a) fremme af inklusiv og integreret 
uddannelse gennem en særlig indsats for 
at forhindre en etnisk baseret opdeling i 
skolerne, udjævning af kønsskævheden, 
en skolegang, som begynder tidligt og ikke 
slutter for tidligt, hvorved der sigtes mod 
at formindske de etniske, sociale og 
regionale uligheder

Or. en
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Ændringsforslag 66
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iv b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv b) med henblik på en inklusiv og 
integreret uddannelse og en øget 
opmærksomhed på de konstaterede 
problemer, samt at der tages skridt til at 
imødegå disse for at sikre uddannelse af 
høj kvalitet også for marginaliserede børn

Or. en

Ændringsforslag 67
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iv a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv c) styrkelse af det sociale 
beskyttelsessystem, indførelse af 
strategiske planer for 
fattigdomsbekæmpelse, fremme af 
socialpolitikker, der tager hensyn til 
personer med handicap, romaerne og 
andre socialt udstødte personer

Or. en

Ændringsforslag 68
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. v a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v a) effektive foranstaltninger mod 
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diskrimination, navnlig gennemførelse af 
en strategi til integration af romaerne

Or. en

Ændringsforslag 69
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fremskridt på områderne demokrati, 
retsstat, respekt for menneskerettighederne 
og de grundlæggende frihedsrettigheder, 
retssystemet og den administrative 
kapacitet

– fremskridt på områderne demokrati, 
retsstat, respekt for menneskerettighederne 
og de grundlæggende frihedsrettigheder, 
beskyttelse af minoriteternes og de 
sårbare gruppers rettigheder, retssystemet
og den administrative kapacitet samt 
fremme af civilsamfundet

Or. en

Ændringsforslag 70
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fremskridt på områderne demokrati, 
retsstat, respekt for menneskerettighederne 
og de grundlæggende frihedsrettigheder, 
retssystemet og den administrative 
kapacitet

– fremskridt på områderne demokrati, 
retsstat, respekt for menneskerettighederne 
og de grundlæggende frihedsrettigheder, 
retssystemet og den administrative 
kapacitet samt kvaliteten i den civile 
dialog og den sociale dialog mellem 
arbejdsgiverorganisationerne og 
fagforeningerne

Or. en
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Ændringsforslag 71
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fremskridt, hvad angår økonomiske
reformer, forsvarlige og effektive sociale 
og økonomiske udviklingsstrategier, 
fremskridt i retning af en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, herunder 
gennem offentlige investeringer, der støttes 
af IPA

– fremskridt, hvad angår socioøkonomiske
reformer, forsvarlige og effektive sociale 
og økonomiske udviklingsstrategier, 
fremskridt i retning af en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst samt 
tilvejebringelse af uddannelse, oplæring 
og beskæftigelse af høj kvalitet, herunder 
gennem offentlige investeringer, der støttes 
af IPA

Or. en

Ændringsforslag 72
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- samarbejdet med EU og især med 
Frontex i forbindelse med bekæmpelsen 
af den illegale indvandring i EU

Or. de

Ændringsforslag 73
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I strategidokumenterne fastsættes en 
passende kombination af politikområder 

2. I strategidokumenterne fastsættes en 
passende kombination af politikområder 
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som omhandlet i artikel 3, hvortil der vil 
blive ydet finansiel bistand i henhold til 
denne forordning, for at afspejle behov og 
prioriteter i overensstemmelse med målene 
i artikel 2, den fælles strategiske ramme for 
IPA i artikel 5 og de nationale strategier, 
når det er relevant.

som omhandlet i artikel 3, hvortil der vil 
blive ydet finansiel bistand i henhold til 
denne forordning, for at afspejle behov og 
prioriteter i overensstemmelse med målene 
i artikel 2, den fælles strategiske ramme for 
IPA i artikel 5 og de nationale strategier, 
når det er relevant. Strategidokumenterne 
skal indeholde gennemførlige mål på 
landeniveau for hvert af EU2020-målene 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst.

Or. en

Ændringsforslag 74
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-bistand i henhold til denne forordning 
gennemføres via programmer og 
foranstaltninger som omhandlet i artikel 2 
og 3 i den fælles gennemførelsesforordning
og i overensstemmelse med specifikke 
regler, der fastlægger ensartede 
betingelser for gennemførelse af denne 
forordning, navnlig med hensyn til 
forvaltningsstrukturer og –procedurer,
som skal vedtages af Kommissionen i 
henhold til artikel 10 og 11 i denne 
forordning. Gennemførelsen skal som 
hovedregel have form af etårige eller 
flerårige landespecifikke programmer eller 
flerlandeprogrammer, der er fastsat i 
overensstemmelse med 
strategidokumenterne i artikel 6, og som 
udarbejdes af modtagerlandene og/eller 
Kommissionen, alt efter 
omstændighederne.

EU-bistand i henhold til denne forordning 
gennemføres via programmer og 
foranstaltninger som omhandlet i artikel 2 
og 3 i den fælles 
gennemførelsesforordning. 
Gennemførelsen skal som hovedregel have 
form af etårige eller flerårige 
landespecifikke programmer eller 
flerlandeprogrammer, der er fastsat i 
overensstemmelse med 
strategidokumenterne i artikel 6, og som 
udarbejdes af modtagerlandene og/eller 
Kommissionen, alt efter 
omstændighederne.

Or. de
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Ændringsforslag 75
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I behørigt begrundede tilfælde og for at 
sikre sammenhæng og effektivitet i EU-
finansieringen eller for at fremme 
regionalt samarbejde kan Kommissionen 
beslutte at udvide adgangen til 
programmer og foranstaltninger som 
omhandlet i artikel 7 til lande, territorier 
og regioner, som ellers ikke er 
støtteberettigede i henhold til artikel 1, 
såfremt det program eller den 
foranstaltning, der skal gennemføres, har 
global, regional eller 
grænseoverskridende karakter.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 76
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegation af beføjelser til Kommissionen udgår
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 11 med 
henblik på at ændre bilaget til denne 
forordning og supplere den fælles 
gennemførelsesforordning med specifikke 
regler, der fastlægger ensartede 
betingelser for gennemførelse af denne 
forordning.

Or. de
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Ændringsforslag 77
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udøvelse af de delegerede beføjelser udgår
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel anførte betingelser.
2. De delegerede beføjelser tillægges 
Kommissionen for hele denne forordnings 
gyldighedsperiode.
3. Delegationen af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i afgørelsen, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen herom i 
Den Europæiske Unions Tidende eller på 
et senere tidspunkt, der angives i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er 
trådt i kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.
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Ændringsforslag 78
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt et modtagerland ikke respekterer 
principperne om demokrati, retsstaten, 
menneskerettighederne, mindretals 
rettigheder og de grundlæggende 
frihedsrettigheder eller de forpligtelser, der 
er indeholdt i de relevante aftaler, der er 
indgået med Unionen, eller såfremt 
fremskridtene med hensyn til opfyldelsen 
af tiltrædelseskriterierne er utilstrækkelige, 
opfordrer Unionen modtagerlandet til at 
afholde konsultationer for at finde en 
løsning, der er acceptabel for begge parter, 
medmindre der er tale om en særlig akut 
situation, jf. dog bestemmelserne om 
suspendering af støtte i partnerskabs- og 
samarbejdsaftalerne med partnerlandene og 
-regionerne. Hvis konsultationerne med 
modtagerlandet ikke fører til en løsning, 
der er acceptabel for begge parter, eller 
hvis konsultationerne afvises, eller i 
tilfælde af en særlig akut situation kan 
Rådet træffe passende foranstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 215, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, og eventuelt indføre en hel 
eller delvis suspendering af EU-bistanden. 
Europa-Parlamentet underrettes fuldt ud og 
omgående om de afgørelser, der måtte 
blive truffet i den henseende.

Såfremt et modtagerland ikke respekterer 
principperne om demokrati, retsstaten, 
menneskerettighederne, mindretals 
rettigheder og de grundlæggende 
frihedsrettigheder eller de forpligtelser, der 
er indeholdt i de relevante aftaler, der er 
indgået med Unionen, eller såfremt 
fremskridtene med hensyn til opfyldelsen 
af tiltrædelseskriterierne og 
gennemsigtigheden er utilstrækkelige, 
opfordrer Unionen modtagerlandet til at 
afholde konsultationer for at finde en
løsning, der er acceptabel for begge parter, 
medmindre der er tale om en særlig akut 
situation, jf. dog bestemmelserne om 
suspendering af støtte i partnerskabs- og 
samarbejdsaftalerne med partnerlandene og 
-regionerne. Hvis konsultationerne med 
modtagerlandet ikke fører til en løsning, 
der er acceptabel for begge parter, eller 
hvis konsultationerne afvises, eller i 
tilfælde af en særlig akut situation kan 
Rådet træffe passende foranstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 215, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, og eventuelt indføre en hel 
eller delvis suspendering af EU-bistanden. 
Europa-Parlamentet underrettes fuldt ud og 
omgående om de afgørelser, der måtte 
blive truffet i den henseende.

Or. en
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Ændringsforslag 79
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det finansielle referencegrundlag for 
gennemførelsen af denne forordning er for 
perioden 2014-2020 på 14110 100 000 
EUR (i løbende priser). Op til 3 % af det 
finansielle referencegrundlag tildeles 
programmer for samarbejde på tværs af 
grænserne mellem modtagerlande og EU-
medlemsstater.

1. Det finansielle referencegrundlag for 
gennemførelsen af denne forordning er for 
perioden 2014-2020 på 10000 000 000 
EUR (i løbende priser). Op til 3 % af det 
finansielle referencegrundlag tildeles 
programmer for samarbejde på tværs af 
grænserne mellem modtagerlande og EU-
medlemsstater.

Or. de

Ændringsforslag 80
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det finansielle referencegrundlag for 
gennemførelsen af denne forordning er for 
perioden 2014-2020 på 14110 100 000 
EUR (i løbende priser). Op til 3 % af det 
finansielle referencegrundlag tildeles 
programmer for samarbejde på tværs af 
grænserne mellem modtagerlande og EU-
medlemsstater.

1. Det finansielle referencegrundlag for 
gennemførelsen af denne forordning er for 
perioden 2014-2020 på 14110 100 000 
EUR (i løbende priser). Op til 3 % af det 
finansielle referencegrundlag tildeles 
programmer for samarbejde på tværs af 
grænserne mellem modtagerlande og EU-
medlemsstater, og 1,5 % af det finansielle 
referencegrundlag reserveres til 
civilsamfundet og arbejdsmarkedets 
organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 81
Franz Obermayr
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som det fremgår af artikel 13, stk. 2, i 
forordningen om "Erasmus for alle" 
afsættes der et vejledende beløb på 
1 812 100 000 EUR til fremme af den 
internationale dimension af videregående 
uddannelse fra forskellige eksterne 
instrumenter (instrumentet for 
udviklingssamarbejde, det europæiske 
naboskabsinstrument, instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand, 
partnerskabsinstrumentet og Den 
Europæiske Udviklingsfond) til tiltag 
vedrørende læringsmobilitet til eller fra 
lande uden for EU og til samarbejde og 
politisk dialog med 
myndigheder/institutioner/organisationer 
fra disse lande. Bestemmelserne i 
"Erasmus for Alle"-forordningen gælder 
for anvendelsen af disse midler.

Som det fremgår af artikel 13, stk. 2, i 
forordningen om "Erasmus for alle" 
afsættes der et vejledende beløb på 
1 000 000 000 EUR til fremme af den 
internationale dimension af videregående 
uddannelse fra forskellige eksterne 
instrumenter (instrumentet for 
udviklingssamarbejde, det europæiske 
naboskabsinstrument, instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand, 
partnerskabsinstrumentet og Den 
Europæiske Udviklingsfond) til tiltag 
vedrørende læringsmobilitet til eller fra 
lande uden for EU og til samarbejde og 
politisk dialog med 
myndigheder/institutioner/organisationer 
fra disse lande. Bestemmelserne i 
"Erasmus for Alle"-forordningen gælder 
for anvendelsen af disse midler.

Or. de

Ændringsforslag 82
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Albanien udgår

Or. de

Ændringsforslag 83
Franz Obermayr

Forslag til forordning
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Bilag 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Bosnien-Hercegovina udgår

Or. de

Ændringsforslag 84
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Kosovo* udgår

Or. de

Ændringsforslag 85
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Bilag 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

* Som defineret i De Forenede Nationers 
Sikkerhedsråds resolution 1244/1999.

udgår

Or. de


