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KORT BEGRUNDELSE

I artikel 49 i TEUF fastsættes det, at enhver europæisk stat, som respekterer EU-værdierne og 
forpligter sig til at fremme dem, kan ansøge om at blive medlem af Unionen. EU-udvidelserne 
har været til gavn for alle EU-borgere og har resulteret i, at EU nu er bedre forberedt på aktuelle 
og kommende udfordringer. 

Kommissionens forslag til et nyt instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II) tager sigte på at 
skabe et redskab, der kan tilbyde kandidatlandene faglig og finansiel bistand med henblik på at 
hjælpe dem til at opfylde kriterierne for medlemskab af EU. Forløberen (IPA), som udløber ved 
udgangen af 2013, har på hensigtsmæssig vis hjulpet kandidatlandene med at overvinde deres 
vanskelige situation og skabe en bæredygtig udvikling.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens planer om at gøre fremtidens førtiltrædelsesbistand 
endnu mere strategisk, effektiv og målrettet end hidtil med henblik på at opnå mere bæredygtige 
resultater med hensyn til forberedelsen af kandidatlandene til medlemskab. Det nye instrument 
bør fortsat have som overordnet politisk mål at støtte kandidatlande og potentielle kandidatlande 
i deres forberedelser til EU-medlemskab og deres institutioner og økonomier i deres gradvise 
tilpasning til Den Europæiske Unions standarder og politikker. 

Ordføreren er overbevist om, at den økonomiske udvikling bør gå hånd i hånd med de politiske 
reformer, og at økonomisk velstand er et vigtigt middel til fremme af nødvendige institutionelle 
og politiske ændringer. Ordføreren er af den opfattelse, at Kommissionens forslag ikke lægger 
tilstrækkelig vægt på problemer i relation til den økonomiske udvikling, og foreslår ændringer til 
afhjælpning af denne mangel. Især anser ordføreren det for yderst vigtigt at medtage økonomisk 
udvikling og handelssamarbejde blandt de politikområder, der kan modtage støtte i henhold til 
IPA II-forordningen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

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, 

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

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien 
og Kosovo, der betragtes som potentielle 
kandidatlande.

Or. en

Ændringsforslag 2

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 samarbejde 
med modtagerlandene i forbindelse 
gennemførelsen af bistand i henhold til 
denne forordning med henblik på at støtte
deres bestræbelser for at reformere deres 
systemer og 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.

Or. en

Begrundelse

Hvis førtiltrædelsesbistanden skal blive en succes, er det en forudsætning at den anvendes 
rigtigt. Det er derfor i såvel modtagerlandenes som EU's interesse med et tæt samarbejde 
under hele gennemførelsesprocessen. 
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Ændringsforslag 3

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 inden for bl.a. 
investeringsbeskyttelse, konkurrence og 
offentlige indkøb samt sundheds- og 
plantesundhedsregler, der er nødvendige 
for at klare konkurrencepresset og 
markedskræfterne i Unionen, samtidig med 
at de økonomiske, sociale og miljømæssige 
mål forfølges

Or. en

Begrundelse
Tilstrækkelig investeringsbeskyttelse, effektive og gennemsigtige regler for konkurrence og 
offentlige indkøb samt konsekvent tilpasning til EU's sundheds- og plantesundhedsregler er 
afgørende, hvis modtagerlandenes økonomier skal blive mere konkurrencedygtige. EU-støtte 
hertil er derfor af afgørende betydning.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iia) bistand med sigte på at give 
modtagerlandene mulighed for at blive 
medlemmer af 
Verdenshandelsorganisationen, hvor det 
er relevant, 

Or. en

Begrundelse

For øjeblikket har tre af landene på Vestbalkan (Serbien, Bosnien-Hercegovina og 
Montenegro) observatørstatus i Verdenshandelsorganisationen. Det er yderst vigtigt at 
tilskynde disse lande til at blive medlemmer af Verdenshandelsorganisationen og yde dem den 
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nødvendige støtte i den henseende. 

Ændringsforslag 5

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). udvikling af fysisk kapital, især 
transportinfrastruktur, og forbedring af 
forbindelserne til EU-netværk og regionale 
netværk.

Or. en

Begrundelse

Passende transportinfrastruktur er en grundlæggende betingelse for økonomisk udvikling. 
Ordføreren anser det derfor for nødvendigt at fremhæve denne del af den fysiske kapital. 

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Styrkelse af modtagerlandenes evne til 
at opfylde de forpligtelser, der følger af 
medlemskab, ved at støtte en gradvis 
tilpasning til og vedtagelse, gennemførelse 
og håndhævelse af EU-retten og EU's 
politikker vedrørende struktur-, 
samhørigheds- og landbrugsfondene og 
Fonden for Udvikling af Landdistrikter.

c) Styrkelse af modtagerlandenes evne og 
især deres institutionelle og 
administrative kapacitet til at opfylde de 
forpligtelser, der følger af medlemskab, 
ved at støtte en gradvis tilpasning til og 
vedtagelse, gennemførelse og håndhævelse 
af EU-retten og EU's politikker vedrørende 
struktur-, samhørigheds- og 
landbrugsfondene og Fonden for Udvikling 
af Landdistrikter.

Or. en
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Begrundelse

Modtagerlandenes institutionelle og administrative kapacitet til at gennemføre de reformer, 
der er nødvendige for at opfylde optagelseskriterierne, bør forbedres og støttes. Det er derfor 
vigtigt at koncentrere EU-støtten om at styrke denne kapacitet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – 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 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 hen imod etablering af 
et gunstigt forretningsmiljø

Or. en

Begrundelse

Et af de centrale formål med de økonomiske reformer er at skabe et forudsigeligt, 
gennemsigtigt og fair forretningsmiljø. Udviklingen inden for dette område bør derfor 
udtrykkeligt nævnes blandt indikatorerne for fremskridt hen imod de specifikke mål for 
tiltrædelsesbistanden. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) økonomisk udvikling og 
handelssamarbejde

Or. en
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Begrundelse

Et af de specifikke mål for den bistand, der ydes i henhold til IPA II-forordningen, er støtten 
til økonomisk, social og territorial udvikling med henblik på intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. Imidlertid er økonomisk udvikling og handelssamarbejde ikke nævnt blandt de 
politikområder, støtten skal gå til, i artikel 3 i Kommissionens forslag. Ordføreren betragter 
dette som en alvorlig mangel på indre konsekvens i Kommissionens forslag og foreslår derfor, 
at økonomisk udvikling og handelssamarbejde indføjes blandt de politikområder, der er 
omfattet af støtten.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de typer af foranstaltninger, der kan 
finansieres via IPA

b) de typer af foranstaltninger, der kan 
finansieres via IPA, og de forventede 
resultater

Or. en

Begrundelse

Førtiltrædelsesbistanden bør være resultatorienteret i overensstemmelse med 
konditionalitetsprincippet. Det er derfor vigtigt at skitsere de resultater, modtagerlandene 
forventes at opnå.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Såfremt det fremgår af 
midtvejsrevisionen af strategidokumentet, 
at de midler, der er afsat til et 
politikområde, ikke anvendes, kan op til 
20 % af disse midler omfordeles til et 
andet politikområde.

Or. en
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Begrundelse

Fleksibel tildeling er afgørende for at sikre bedre anvendelse af midlerne og motivere til 
korrekt anvendelse af bistanden. Ordføreren foreslår derfor, at det gøres muligt at omfordele 
midlerne til de enkelte politikområder på basis af midtvejsrevisionen af et strategidokument.


