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Ändringsförslag 11
Maria Eleni Koppa

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En europeisk stat som har ansökt om 
det kan bli medlem av unionen först när 
den har bekräftat att den uppfyller de 
kriterier för medlemskap som fastställdes 
vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn i 
juni 1993 och förutsatt att anslutningen 
inte överskrider unionens förmåga att 
integrera den nya medlemmen. Dessa 
kriterier gäller stabila institutioner som 
garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, 
respekt för mänskliga rättigheter och 
respekt för och skydd av minoriteter, en 
tillräckligt väl utvecklad ekonomi för att 
klara den inre marknadens konkurrenstryck 
och kapacitet inte bara att utnyttja 
rättigheterna utan även axla skyldigheterna 
enligt fördragen.

(4) En europeisk stat som har ansökt om 
det kan bli medlem av unionen först när 
den har bekräftat att den uppfyller de 
kriterier för anslutning som fastställdes vid 
Europeiska rådets möte i Köpenhamn i juni 
1993 och förutsatt att anslutningen inte 
överskrider unionens förmåga att integrera 
den nya medlemmen. Dessa kriterier gäller 
stabila institutioner som garanterar 
demokrati, rättsstatsprincipen, god 
samhällsstyrning, respekt för mänskliga 
rättigheter och respekt för och skydd av 
minoriteter, en tillräckligt väl utvecklad 
ekonomi för att klara den inre marknadens 
konkurrenstryck och kapacitet inte bara att 
utnyttja rättigheterna utan även, och 
framför allt, att axla skyldigheterna enligt 
fördragen.

Or. el

Ändringsförslag 12
Paul Murphy

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En europeisk stat som har ansökt om 
det kan bli medlem av unionen först när 
den har bekräftat att den uppfyller de 
kriterier för medlemskap som fastställdes 
vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn i 
juni 1993 och förutsatt att anslutningen 

(4) En europeisk stat som har ansökt om 
det kan bli medlem av unionen först när 
den har bekräftat att den uppfyller de 
kriterier för medlemskap som fastställdes 
vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn i 
juni 1993 och förutsatt att anslutningen 
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inte överskrider unionens förmåga att 
integrera den nya medlemmen. Dessa 
kriterier gäller stabila institutioner som 
garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, 
respekt för mänskliga rättigheter och 
respekt för och skydd av minoriteter, en 
tillräckligt väl utvecklad ekonomi för att 
klara den inre marknadens konkurrenstryck 
och kapacitet inte bara att utnyttja 
rättigheterna utan även att axla 
skyldigheterna enligt fördragen.

inte överskrider unionens förmåga att 
integrera den nya medlemmen. Dessa 
kriterier gäller stabila institutioner som 
garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, 
respekt för demokratiska och mänskliga 
rättigheter, fattigdomsbekämpning och 
respekt för och skydd av minoriteter, en 
tillräckligt väl utvecklad ekonomi för att 
klara den inre marknadens 
konkurrenstryck, särskilt när det gäller att 
upprätthålla och förbättra lönenivåer, 
arbetstagares rättigheter, fackliga 
rättigheter, offentliga tjänster – bland 
annat hälso- och sjukvård, utbildning och 
pensioner – miljöskydd och kapacitet inte 
bara att utnyttja rättigheterna utan även att
axla skyldigheterna enligt fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 13
Maria Eleni Koppa

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Anslutningsprocessen bygger på 
objektiva kriterier och tillämpning av 
principen om lika behandling av alla 
ansökarländer. Framstegen mot anslutning 
beror på ansökarlandets kapacitet att 
genomföra nödvändiga reformer för att 
anpassa sina politiska, institutionella och 
ekonomiska system, sitt rättssystem och 
sitt förvaltningssystem till unionens 
bestämmelser, standarder, politik och 
praxis.

(5) Anslutningsprocessen bygger på 
objektiva kriterier och tillämpning av 
principen om lika behandling av alla 
ansökarländer. Framstegen mot anslutning 
beror på ansökarlandets kapacitet att 
genomföra nödvändiga reformer för att 
anpassa sina politiska, institutionella och 
ekonomiska system, sitt rättssystem och 
sitt förvaltningssystem till unionens 
principer, bestämmelser, standarder, 
politik och praxis.

Or. el

Ändringsförslag 14
Maria Eleni Koppa
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Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Europeiska rådet har beviljat statusen 
kandidatland till Island, Montenegro, f.d. 
jugoslaviska republiken Makedonien och
Turkiet. Rådet har bekräftat det europeiska 
perspektivet för Albanien, Bosnien och 
Hercegovina och Serbien samt för Kosovo, 
vilka betraktas som potentiella 
kandidatländer.

(6) Europeiska rådet har beviljat statusen 
kandidatland till Island, Montenegro, f.d. 
jugoslaviska republiken Makedonien,
Turkiet och Serbien. Rådet har bekräftat 
det europeiska perspektivet för Albanien, 
Bosnien och Hercegovina samt för 
Kosovo, vilka betraktas som potentiella 
kandidatländer.

Or. el

Ändringsförslag 15
Maria Eleni Koppa

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Bistånd enligt denna förordning bör 
tillhandahållas i enlighet med den ram för 
utvidgningspolitiken som definierats av 
unionen för varje mottagarland och 
avspeglas i kommissionens årliga 
utvidgningspaket, vilket inbegriper 
lägesrapporterna och utvidgningsstrategin, 
i stabiliserings- och associationsavtalen 
och i de europeiska partnerskapen eller 
anslutningspartnerskapen. Biståndet ska i 
huvudsak inriktas på ett begränsat antal 
politikområden som hjälper 
mottagarländerna att stärka de 
demokratiska institutionerna och rättstaten, 
reformera rättslig och offentlig förvaltning, 
främja respekten för de grundläggande 
rättigheterna, jämställdhet mellan könen 
och icke-diskriminering. Det ska också 
stärka ländernas ekonomiska och sociala 
utveckling samt stödja en agenda för smart 
och hållbar tillväxt för alla i linje med 

(8) Bistånd enligt denna förordning bör 
tillhandahållas i enlighet med den ram för 
utvidgningspolitiken som definierats av 
unionen för varje mottagarland och 
avspeglas i kommissionens årliga 
utvidgningspaket, vilket inbegriper 
lägesrapporterna och utvidgningsstrategin, 
i stabiliserings- och associationsavtalen 
och i de europeiska partnerskapen eller 
anslutningspartnerskapen. Biståndet ska i 
huvudsak inriktas på ett begränsat antal 
politikområden som hjälper 
mottagarländerna att stärka de 
demokratiska institutionerna och rättstaten, 
reformera rättslig och offentlig förvaltning, 
främja respekten för de grundläggande 
rättigheterna, jämställdhet mellan könen 
och icke-diskriminering. Det ska också 
stärka ländernas ekonomiska och sociala 
utveckling samt stödja en agenda för smart 
och hållbar tillväxt för alla i linje med 
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Europa 2020-strategin och en gradvis
anpassning till Köpenhamnskriterierna. 
Samstämmigheten mellan det finansiella 
biståndet och de övergripande framstegen i 
genomförandet av föranslutningsstrategin 
bör förstärkas.

Europa 2020-strategin och en fullständig 
anpassning till Köpenhamnskriterierna. 
Samstämmigheten mellan det finansiella 
biståndet och de övergripande framstegen i 
genomförandet av föranslutningsstrategin 
bör förstärkas.

Or. el

Ändringsförslag 16
Paul Murphy

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Bistånd enligt denna förordning bör 
tillhandahållas i enlighet med den ram för 
utvidgningspolitiken som definierats av 
unionen för varje mottagarland och 
avspeglas i kommissionens årliga 
utvidgningspaket, vilket inbegriper 
lägesrapporterna och utvidgningsstrategin, 
i stabiliserings- och associationsavtalen 
och i de europeiska partnerskapen eller 
anslutningspartnerskapen. Biståndet ska i 
huvudsak inriktas på ett begränsat antal 
politikområden som hjälper 
mottagarländerna att stärka de 
demokratiska institutionerna och rättstaten,
reformera rättslig och offentlig 
förvaltning, främja respekten för de 
grundläggande rättigheterna, jämställdhet 
mellan könen och icke-diskriminering. Det
ska också stärka ländernas ekonomiska och 
sociala utveckling samt stödja en agenda 
för smart och hållbar tillväxt för alla i linje 
med Europa 2020-strategin och en gradvis 
anpassning till Köpenhamnskriterierna. 
Samstämmigheten mellan det finansiella 
biståndet och de övergripande framstegen i 
genomförandet av föranslutningsstrategin 
bör förstärkas.

(8) Bistånd enligt denna förordning bör 
tillhandahållas i enlighet med den ram för 
utvidgningspolitiken som definierats av 
unionen för varje mottagarland och 
avspeglas i kommissionens årliga 
utvidgningspaket, vilket inbegriper 
lägesrapporterna och utvidgningsstrategin, 
i stabiliserings- och associationsavtalen 
och i de europeiska partnerskapen eller 
anslutningspartnerskapen. Biståndet bör i 
huvudsak inriktas på ett begränsat antal 
politikområden som hjälper 
mottagarländerna att stärka de 
demokratiska institutionerna och rättstaten,
stärka den demokratiska reformen och 
den rättsliga och offentliga förvaltningens 
ansvarsskyldighet, främja och respektera
de grundläggande, demokratiska och 
mänskliga rättigheterna samt 
arbetstagarnas rättigheter, främja och 
integrera jämställdhet mellan könen, ett 
effektivt genomförande av principerna om 
icke-diskriminering på grund av kön, 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning, stärka barnets 
rättigheter och bekämpa våld och 
trakasserier mot kvinnor, barn, 
minoriteter och andra utsatta personer.
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Det bör också stärka ländernas ekonomiska 
och sociala utveckling samt stödja en 
agenda för smart och hållbar tillväxt för 
alla. Framför allt bör det öka stödet till 
kampen mot social utestängning och 
fattigdomsbekämpning i linje med Europa 
2020-strategin och successivt anpassas till 
Köpenhamnskriterierna. Samstämmigheten 
mellan det finansiella biståndet och de 
övergripande framstegen i genomförandet 
av föranslutningsstrategin bör förstärkas.

Or. en

Ändringsförslag 17
Maria Eleni Koppa

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Det är nödvändigt att involvera allt 
fler icke-statliga organisationer i arbetet 
med att utforma och genomföra projekt 
som finansieras inom instrumentet för 
stöd inför anslutningen, i syfte att se till 
att stödet motsvarar verkliga behov och 
förväntningar, göra projekten mer synliga 
och verka för en utveckling mot ett 
levande civilsamhälle i mottagarländerna.

Or. el

Ändringsförslag 18
Paul Murphy

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det ligger i unionens intresse att bistå 
mottagarländer i deras ansträngningar att 

(13) Det ligger i unionens intresse att, om 
de så önskar, bistå mottagarländer i deras 
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reformera sina system för anpassning till 
EU. Eftersom målen för denna förordning 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför bättre kan 
uppnås på unionsnivå, kan gemenskapen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 
mål.

ansträngningar att reformera sina system 
för anpassning till EU. Eftersom målen för 
denna förordning inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför bättre kan 
uppnås på unionsnivå, kan gemenskapen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 19
Paul Murphy

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Med avseende på dessa delegerade 
akter är det av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
dessutom se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

(16) Med avseende på dessa delegerade 
akter är det av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen måste, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
dessutom se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt för att dessa 
institutioner ska kunna utöva sina fulla 
befogenheter, bland annat rätten att 
invända mot en delegerad akt eller 
återkalla delegeringen.

Or. en

Ändringsförslag 20
Paul Murphy
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) stärkande av de demokratiska 
institutionerna och rättsstaten, inklusive 
genomförande,

(i) stärkande av de demokratiska 
institutionerna och rättsstaten, inklusive 
genomförande; involvering av 
fackföreningar och andra organisationer 
i det civila samhället samt lokala och 
regionala myndigheter i utarbetande, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering,

Or. en

Ändringsförslag 21
Maria Eleni Koppa

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) främjande av och skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, ökad respekt för 
minoriteters rättigheter, främjande av 
jämställdhet, icke-diskriminering, 
pressfrihet och främjande av goda 
grannskapsrelationer,

(ii) främjande av och skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, ökad respekt för 
minoriteters rättigheter, främjande av 
jämställdhet och religionsfrihet, icke-
diskriminering, press-, medie- och 
internetfrihet och främjande av goda 
grannskapsrelationer,

Or. el

Ändringsförslag 22
Paul Murphy

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) främjande av och skydd för de (ii) främjande av och skydd för de
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mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, ökad respekt för 
minoriteters rättigheter, främjande av 
jämställdhet, icke-diskriminering, 
pressfrihet och främjande av goda 
grannskapsrelationer,

demokratiska och mänskliga rättigheterna, 
arbetstagarnas rättigheter och de 
grundläggande friheterna, ökad respekt för 
minoriteters rättigheter, däribland rätten 
till självbestämmande, främjande och 
integrering av jämställdhet, effektivt 
genomförande av principerna om icke-
diskriminering på grund av kön, etniskt 
ursprung, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning, inbegripet jämställdhet 
mellan kvinnor och män och 
rättigheterna för alla personer, även 
funktionshindrade och äldre, garantier 
för uppgiftsskydd, stärkande av barnets 
rättigheter, bekämpande av våld och 
trakasserier mot kvinnor, barn, 
minoriteter och andra utsatta personer; 
främjande och skydd av pressfrihet och 
främjande av goda grannskapsrelationer,

Or. en

Ändringsförslag 23
Maria Eleni Koppa

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) utvecklingen av det civila samhället 
och social dialog,

(v) utvecklingen av det civila samhället 
samt inledande och stärkande av social 
dialog,

Or. el

Ändringsförslag 24
Maria Eleni Koppa

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) uppnående av unionens standarder för 
ekonomi och ekonomisk styrning,

(i) uppnående av unionens standarder för 
ekonomi och ekonomisk styrning samt för 
korruptions- och bedrägeribekämpning, 
varvid hänsyn även ska tas till de behov 
och utmaningar som skapas av den 
globala ekonomiska krisen,

Or. el

Ändringsförslag 25
Franziska Keller

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) de ekonomiska reformer som krävs för 
att klara konkurrenstrycket och 
marknadskrafterna i unionen, parallellt 
med en strävan mot ekonomiska, sociala 
och miljörelaterade mål,

(ii) de ekonomiska och finanspolitiska 
reformer som krävs för att klara 
konkurrenstrycket och marknadskrafterna i 
unionen, parallellt med en strävan mot 
ekonomiska, sociala och miljörelaterade 
mål,

Or. en

Ändringsförslag 26
Paul Murphy

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) de ekonomiska reformer som krävs för 
att klara konkurrenstrycket och 
marknadskrafterna i unionen, parallellt 
med en strävan mot ekonomiska, sociala 
och miljörelaterade mål,

(ii) demokratisering av ekonomin, 
parallellt med en betydande ökning av
sociala och miljörelaterade mål,

Or. en
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Ändringsförslag 27
Franziska Keller

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) främjande av sysselsättning och 
utveckling av mänskligt kapital,

(iii) främjande av sysselsättning, arbete 
under anständiga villkor och utveckling 
av mänskligt kapital,

Or. en

Ändringsförslag 28
Maria Eleni Koppa

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) främjande av sysselsättning och 
utveckling av mänskligt kapital,

(iii) bekämpande av arbetslöshet, 
främjande av sysselsättning och utveckling 
av mänskligt kapital,

Or. el

Ändringsförslag 29
Paul Murphy

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) främjande av sysselsättning och 
utveckling av mänskligt kapital,

(iii) skapande av arbetstillfällen och 
offentliga investeringar i utbildning,

Or. en
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Ändringsförslag 30
Paul Murphy

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) social och ekonomisk delaktighet, 
särskilt för minoriteter och sårbara 
befolkningsgrupper,

(iv) social och ekonomisk delaktighet, 
särskilt för minoriteter och sårbara 
befolkningsgrupper, full respekt för 
fackliga rättigheter,

Or. en

Ändringsförslag 31
Maria Eleni Koppa

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) utveckling av fysiskt kapital, 
förbättring av förbindelserna med unionen 
och regionala nätverk.

(v) skydd av naturresurser, hållbar 
förvaltning av sällsynta jordartsmetaller, 
utveckling av fysiskt kapital, 
kärnsäkerhet, förbättring av förbindelserna 
med unionen och regionala nätverk.

Or. el

Ändringsförslag 32
Paul Murphy

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– framsteg i fråga om ekonomiska 
reformer, sunda och effektiva strategier för
ekonomisk och social utveckling, framsteg 
i arbetet med smart och hållbar utveckling 
för alla, också genom offentliga 

– framsteg i fråga om demokratiska 
ekonomiska reformer, sunda och effektiva 
strategier för ekonomisk och social 
utveckling, framsteg i arbetet med smart 
och hållbar utveckling för alla, också 
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investeringar som stöds genom 
föranslutningsinstrumentet,

genom offentliga investeringar som stöds 
genom föranslutningsinstrumentet,

Or. en

Ändringsförslag 33
Maria Eleni Koppa

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Sysselsättning, socialpolitik och 
utveckling av mänskliga resurser.

(γ) Bekämpande av arbetslöshet, särskilt 
ungdomsarbetslöshet, sysselsättning, 
socialpolitik och utveckling av mänskliga 
resurser.

Or. el


