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Ændringsforslag 11
Maria Eleni Koppa

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 bekræftet, at den 
opfylder de kriterier for tiltrædelse, 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, god forvaltningspraksis, 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 rettigheder men 
også især forpligtelser i henhold til 
traktaterne.

Or. el

Ændringsforslag 12
Paul Murphy

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 

(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 
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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.

at tiltrædelsen ikke overstiger EU's 
kapacitet til at integrere det nye medlem. 
Disse kriterier vedrører institutionel 
stabilitet, som garanterer demokrati, 
retsstaten, respekt for demokratiske 
rettigheder og menneskerettighederne, 
kampen mod fattigdom og respekt for og 
beskyttelse af mindretal, en økonomi, der 
er tilstrækkeligt udviklet til at modstå 
konkurrencepresset på det indre marked, 
især i forbindelse med at bevare og 
forbedre lønniveauet, arbejdstagernes og 
fagforeningernes rettigheder, offentlige 
tjenester som f.eks. sundhed, uddannelse 
og pension, miljøbeskyttelse og evnen til at 
påtage sig både rettigheder og forpligtelser 
i henhold til traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 13
Maria Eleni Koppa

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Tiltrædelsesprocessen er baseret på 
objektive kriterier og anvendelsen af 
princippet om ligebehandling af alle 
ansøgerlande. Hvorvidt der gøres 
fremskridt henimod tiltrædelse, afhænger 
af ansøgerlandets evne til at gennemføre de 
reformer, der er nødvendige for at tilpasse 
dets politiske, institutionelle, retlige, 
administrative og økonomiske systemer til 
EU's regler, standarder, politikker og 
praksis.

(5) Tiltrædelsesprocessen er baseret på 
objektive kriterier og anvendelsen af 
princippet om ligebehandling af alle 
ansøgerlande. Hvorvidt der gøres 
fremskridt henimod tiltrædelse, afhænger 
af ansøgerlandets evne til at gennemføre de 
reformer, der er nødvendige for at tilpasse 
dets politiske, institutionelle, retlige, 
administrative og økonomiske systemer til 
EU's principper, regler, standarder, 
politikker og praksis.

Or. el

Ændringsforslag 14
Maria Eleni Koppa
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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 Kosovo, 
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
Kosovo, der betragtes som potentielle 
kandidatlande.

Or. el

Ændringsforslag 15
Maria Eleni Koppa

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 

(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 
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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.

dermed understøtte dagsordenen for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategien med henblik på fuld tilpasning 
til Københavnskriterierne. Sammenhængen 
mellem den finansielle bistand og de 
overordnede fremskridt i gennemførelsen 
af førtiltrædelsesstrategien bør øges.

Or. el

Ændringsforslag 16
Paul Murphy

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 

(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, 
styrke den demokratiske reform samt 
retsvæsenet og den offentlige forvaltnings 
ansvarlighed, promovere og fremme 
respekten for de grundlæggende og 
demokratiske rettigheder, 
menneskerettighederne og 
arbejdstagernes rettigheder samt fremme 
ligestilling mellem kønnene, generel 
hensyntagen til kønsaspektet og effektiv 
implementering af principperne for ikke-
diskrimination på grund af køn, etnisk 
oprindelse, religion eller overbevisning, 
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bistand og de overordnede fremskridt i 
gennemførelsen af førtiltrædelsesstrategien 
bør øges.

handicap, alder eller seksuel orientering; 
forbedre børns rettigheder og bekæmpe 
vold og chikane mod kvinder, børn, 
minoriteter og andre udsatte personer.
Bistanden bør også styrke den økonomiske 
og sociale udvikling i disse lande og 
dermed understøtte dagsordenen for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
Støtten bør især øges til kampen mod 
social udstødelse og fattigdom 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

Ændringsforslag 17
Maria Eleni Koppa

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8 a) Det er nødvendigt at involvere flere 
og flere ikke-statslige organisationer i 
udformningen og gennemførelsen af IPA-
finansierede projekter for at sikre, at IPA-
bistanden afspejler reelle behov og 
forventninger, for at hæve profilen for 
IPA-projekter og for at fremme 
udviklingen af et levende civilsamfund i 
modtagerlandene.

Or. el

Ændringsforslag 18
Paul Murphy
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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 
tilpasse dem til EU's systemer, hvis de 
ønsker dette. 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. en

Ændringsforslag 19
Paul Murphy

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Med hensyn til disse delegerede 
retsakter er det særlig vigtigt, at 
Kommissionen i sit forberedende arbejde 
gennemfører passende konsultationer, bl.a. 
af eksperter. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
desuden sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

(16) Med hensyn til disse delegerede 
retsakter er det særlig vigtigt, at 
Kommissionen i sit forberedende arbejde 
gennemfører passende konsultationer, bl.a. 
af eksperter. Kommissionen skal i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
desuden sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet, for at disse institutioner kan udøve 
deres beføjelser, herunder deres vetoret i
forbindelse med en delegeret retsakt eller 
tilbagekaldelse af delegationen.
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Or. en

Ændringsforslag 20
Paul Murphy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) styrkelse af de demokratiske 
institutioner og retsstaten, herunder 
respekten herfor

(i) styrkelse af de demokratiske 
institutioner og retsstaten, herunder 
respekten herfor, involvering af
fagforeninger og andre 
civilsamfundsorganisationer, lokale og 
regionale autoriteter i forbindelse med 
forberedelse, implementering, kontrol og 
evaluering

Or. en

Ændringsforslag 21
Maria Eleni Koppa

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 ligestilling mellem kønnene og 
religionsfrihed, ikke-diskrimination og 
presse-, medie- og internetfrihed samt 
fremme af gode forbindelser mellem 
nabolande

Or. el
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Ændringsforslag 22
Paul Murphy

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 demokratiske
rettigheder, menneskerettighederne, 
arbejdstagerrettigheder og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, øget 
respekt for mindretals rettigheder, 
herunder selvbestemmelsesret, fremme af 
ligestilling mellem kønnene og generel 
hensyntagen til kønsaspektet, effektiv 
implementering af principperne for ikke-
diskrimination på grund af køn, etnisk 
oprindelse, religion eller overbevisning, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
herunder ligestilling mellem kvinder og 
mænd samt alle personers rettigheder, 
bl.a. handicappede og ældre, garantere 
databeskyttelse, forbedre børns 
rettigheder, bekæmpe vold og chikane 
mod kvinder, børn, minoriteter og andre 
udsatte personer, fremme og beskyttelse af 
pressefriheden samt fremme af gode 
forbindelser mellem nabolande

Or. en

Ændringsforslag 23
Maria Eleni Koppa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(v) udvikling af civilsamfundet og dialogen 
med arbejdsmarkedets parter

(v) udvikling af civilsamfundet samt 
igangsættelse og styrkelse af dialogen med 
arbejdsmarkedets parter

Or. el
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Ændringsforslag 24
Maria Eleni Koppa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) opfyldelse af EU's standarder for 
økonomien og økonomisk styring

(i) opfyldelse af EU's standarder for 
økonomien og økonomisk styring samt 
bekæmpelse af korruption og svindel, 
mens der samtidig tages hensyn til behov 
og udfordringer forårsaget af den globale 
økonomiske krise

Or. el

Ændringsforslag 25
Franziska Keller

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

Or. en

Ændringsforslag 26
Paul Murphy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

samtidig med at de sociale og 
miljømæssige mål øges betydeligt

Or. en

Ændringsforslag 27
Franziska Keller

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, anstændigt 
arbejde og udvikling af menneskelig 
kapital

Or. en

Ændringsforslag 28
Maria Eleni Koppa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) fremme af beskæftigelsen og 
udvikling af menneskelig kapital

(iii) bekæmpelse af arbejdsløsheden for at
fremme beskæftigelsen og udvikle den 
menneskelige kapital

Or. el

Ændringsforslag 29
Paul Murphy

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

(iii) fremme af beskæftigelsen og
udvikling af menneskelig kapital

(iii) jobskabelse og offentlige 
investeringer i uddannelse

Or. en

Ændringsforslag 30
Paul Murphy

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; 
fuld respekt for fagforeningers rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 31
Maria Eleni Koppa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(v) udvikling af fysisk kapital, forbedring 
af forbindelserne til EU-netværk og 
regionale netværk.

(v) beskyttelse af naturressourcer, 
bæredygtig forvaltning af sjældne 
jordarters metaller, udvikling af fysisk 
kapital, nuklear sikkerhed, forbedring af 
forbindelserne til EU-netværk og regionale 
netværk.

Or. el

Ændringsforslag 32
Paul Murphy
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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 demokratiske
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

Or. en
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) beskæftigelse, social- og 
arbejdsmarkedspolitikker og udvikling af 
menneskelige ressourcer

(c) bekæmpelse af arbejdsløsheden, især 
blandt unge, beskæftigelse, social- og 
arbejdsmarkedspolitikker og udvikling af 
menneskelige ressourcer

Or. el


