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KORTFATTAD MOTIVERING

I artikel 49 i EUF-fördaget föreskrivs att varje europeisk stat som respekterar EU:s värden och 
förbinder sig att främja dem får ansöka om att bli medlem av unionen. EU:s utvidgningar har 
visat sig vara till nytta för alla EU-medborgare och har gjort EU bättre rustat att ta itu med 
nuvarande och framtida utmaningar. 

Kommissionens förslag om ett nytt instrument för stöd inför anslutningen (IPA II) syftar till att 
skapa ett verktyg för att ge kandidatländerna tekniskt och finansiellt bistånd som kan hjälpa dem 
att uppfylla EU:s anslutningskriterier. Det tidigare instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) 
löper ut i slutet av 2013 och har visat sig en användbar hjälp för kandidatländerna att komma ur 
sin svåra situation och ställa om till hållbarhet.

Föredraganden välkomnar kommissionens ambition för det framtida föranslutningsstödet, 
nämligen att det ska vara ännu mer strategiskt, effektivt och målinriktat än det hittillsvarande och 
syfta till mer hållbara resultat när det gäller att förbättra kandidatländernas beredskap för 
medlemskap. Det nya instrumentet ska även i fortsättningen bidra till det allmänna målet att 
stödja kandidatländer och potentiella kandidatländer i deras förberedelser inför EU-
medlemskapet och bistå med den progressiva anpassningen av deras institutioner och 
ekonomier till Europeiska unionens standarder och politik. 

Föredraganden är övertygad om att den ekonomiska utvecklingen måste gå hand i hand med de 
politiska reformerna eftersom ekonomiskt välstånd är ett viktigt verktyg för nödvändiga 
institutionella och politiska förändringar. Föredraganden anser att det i kommissionens förslag 
inte läggs tillräcklig vikt vid frågor med anknytning till den ekonomiska utvecklingen, och lägger 
fram ändringsförslag för att åtgärda detta. Föredraganden anser nämligen att det är ytterst viktigt 
att inkludera ekonomisk utveckling och handelssamarbete i de politikområden som omfattas av 
stöd enligt förordningen om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA II).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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, 

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

perspektivet för Albanien, Bosnien och 
Hercegovina och Kosovo, vilka betraktas 
som potentiella kandidatländer.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Det ligger i unionens intresse att 
samarbeta med mottagarländerna vid 
genomförandet av stöd enligt denna 
förordning för att stödja deras 
ansträngningar att reformera sina system 
och anpassa dem till EU:s. 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

Motivering

Att föranslutningsstödet används som det ska är en förutsättning för att det ska bli en 
framgång. Det ligger därför i både mottagarländernas och EU:s intresse att föra ett nära 
samarbete under hela stödets genomförande. 
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Ändringsförslag 3

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 reformer, bland annat 
när det gäller investeringsskydd, 
konkurrens och offentlig upphandling 
samt sanitära och fytosanitära 
bestämmelser, som krävs för att klara 
konkurrenstrycket och marknadskrafterna i 
unionen, parallellt med en strävan mot 
ekonomiska, sociala och miljörelaterade 
mål,

Or. en

Motivering

Tillräckligt investeringsskydd, effektiv och öppen konkurrens och lagstiftning om offentlig 
upphandling samt konsekvent tillnärmning till EU:s sanitära och fytosanitära bestämmelser 
är viktiga förutsättningar för att öka konkurrenskraften i mottagarländernas ekonomier. EU-
stöd i detta sammanhang är därför av avgörande betydelse.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iia) i tillämpliga fall, stöd som inriktas på 
att ge mottagarländerna möjlighet att bli 
medlemmar av 
Världshandelsorganisationen,

Or. en

Motivering

För närvarande har tre länder på västra Balkan (Serbien, Bosnien och Hercegovina och 
Montenegro) observatörsstatus i WTO. Det är ytterst viktigt att uppmuntra dessa länder att 
ansluta sig till WTO och att ge dem det stöd som behövs i detta avseende.
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Ändringsförslag 5

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) utveckling av fysiskt kapital, särskilt 
transportinfrastruktur, och förbättring av 
förbindelserna med unionen och regionala 
nätverk.

Or. en

Motivering

Lämplig transportinfrastruktur är en grundförutsättning för ekonomisk utveckling. 
Föredraganden anser därför att det är nödvändigt att framhålla denna typ av fysiskt kapital. 

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Stärka mottagarländernas förmåga att 
uppfylla de skyldigheter ett medlemskap 
medför genom stöd till en gradvis 
anpassning till och antagande, 
genomförande och verkställighet av EU:s 
regelverk och unionens fonder och politik 
för struktur, sammanhållning och 
jordbruks- och landsbygdsutveckling.

(c) Stärka mottagarländernas förmåga, och 
särskilt deras institutionella och 
administrativa kapacitet, att uppfylla de 
skyldigheter ett medlemskap medför 
genom stöd till en gradvis anpassning till 
och antagande, genomförande och 
verkställighet av EU:s regelverk och 
unionens fonder och politik för struktur, 
sammanhållning och jordbruks- och 
landsbygdsutveckling.

Or. en

Motivering

Mottagarländernas institutionella och administrativa kapacitet att genomföra nödvändiga 
reformer för att uppfylla anslutningskriterierna måste förbättras och stödjas. Det är därför 
viktigt att EU-biståndet inriktas på att stärka denna kapacitet.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – 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 
investeringar som stöds genom 
föranslutningsinstrumentet,

– 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 
investeringar som stöds genom 
föranslutningsinstrumentet, framsteg med 
att skapa ett gynnsamt företagsklimat,

Or. en

Motivering

Ett av de viktigaste målen med ekonomiska reformer är att skapa ett förutsägbart, öppet och 
rättvist företagsklimat. Utveckling inom det här området måste därför uttryckligen nämnas 
bland indikatorerna för framsteg med att uppnå de specifika målen för föranslutningsstödet. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) ekonomisk utveckling och 
handelssamarbete,

Or. en

Motivering

Ett av de särskilda målen med det bistånd som tillhandahålls enligt IPA II-förordningen är 
stödet för ekonomisk, social och territoriell utveckling i syfte att uppnå en smart och hållbar 
tillväxt för alla. I artikel 3 i kommissionens förslag nämns emellertid inte ekonomisk 
utveckling och handelssamarbete bland de politikområden som omfattas av biståndet. 
Föredraganden ser detta som en stor inbördes motstridighet i förslaget och föreslår därför att 
man lägger till ekonomisk utveckling och handelssamarbete bland de politikområden som 
omfattas av biståndet.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de typer av åtgärder som kan 
finansieras av instrumentet för stöd inför 
anslutningen,

(b) de typer av åtgärder som kan 
finansieras av instrumentet för stöd inför 
anslutningen och deras förväntade 
resultat,

Or. en

Motivering

I enlighet med villkorlighetsprincipen bör föranslutningsstödet vara resultatinriktat. Det är 
därför viktigt att redogöra för de resultat som mottagarländerna förväntas uppnå.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Om halvtidsutvärderingen av 
strategidokumentet visar att medel som 
anslagits till ett politikområde inte 
utnyttjas, får upp till 20 procent av dessa 
medel omfördelas till ett annat 
politikområde.

Or. en

Motivering

Flexibilitet vid tilldelningen av medel är viktigt för att medlen ska utnyttjas på ett bättre sätt 
och för att ge incitament att använda biståndet på korrekt sätt. Föredraganden föreslår 
därför att det ska vara möjligt att omfördela medlen till enskilda politikområden på grundval 
av halvtidsutvärderingen av ett strategidokument.


