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Ændringsforslag 14
Tomasz Piotr Poręba

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 hvert 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, beskyttelse af de 
nationale, etniske, religiøse og sproglige 
mindretal 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.

Or. pl

Ændringsforslag 15
Derek Vaughan
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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 
samt imødegåelse af korruption og 
organiseret kriminalitet. 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

Ændringsforslag 16
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Selv om Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/… af … 
(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) Selv om Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/… af … 
(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. Det skal dog 
indskærpes, at Kommissionen kun bør 
gøre brug af delegerede retsakter i 
nødvendigt omfang, således at Europa-
Parlamentets ret til at afgive udtalelse om 
foranstaltninger foreslået af 
Kommissionen sikres.

Or. pt

Ændringsforslag 17
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

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 

(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 
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under hensyntagen til kapaciteten i det 
enkelte modtagerland.

under hensyntagen til kapaciteten i det 
enkelte modtagerland. Med henblik på at 
bekæmpe korruption bør 
gennemsigtighed, forsvarlig forvaltning, 
forebyggelse af embedsmisbrug, 
efterlevelse, tilsyn, ansvarsplacering og 
styring øges, og der bør indføres styrkede 
regnskabsforanstaltninger i forbindelse 
med denne proces.

Or. en

Ændringsforslag 18
Derek Vaughan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) reform af den offentlige forvaltning og
god forvaltningspraksis

iv) reform af den offentlige forvaltning,
god forvaltningspraksis og forbedring af 
den institutionelle kapacitet

Or. en

Ændringsforslag 19
Derek Vaughan

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Støtte til økonomisk, social og territorial 
udvikling med henblik på intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, bl.a. 
gennem:

b) Støtte til økonomisk, social og territorial 
udvikling med henblik på intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst og øget 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
kandidatlande eller potentielle 
kandidatlande med henblik på at fremme 
udveksling af erfaringer og viden 
vedrørende EU-lovgivning og 
-administration, bl.a. gennem:



AM\900920DA.doc 7/11 PE488.041v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 20
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

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, forbedring af 
forbindelserne til EU-infrastrukturer og 
regionale netværk.

Or. en

Ændringsforslag 21
Derek Vaughan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) udvikling af infrastrukturprojekter til 
opfyldelse af regionale og nationale behov 
inden for transport, energi og 
kommunikation.

Or. en

Ændringsforslag 22
François Alfonsi
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fremskridt på områderne demokrati, 
retsstat, respekt for menneskerettighederne 

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

og de grundlæggende frihedsrettigheder og 
mindretalsrettigheder, retssystemet og den 
administrative kapacitet

Or. fr

Ændringsforslag 23
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overgangen til EU-medlemskab og 
kapacitetsopbygning

a) overgangen til EU-medlemskab, 
borgernes bevidsthed om EU og 
kapacitetsopbygning

Or. en

Ændringsforslag 24
Petru Constantin Luhan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) tiltag til at bekæmpe 
klimaforandringer og forebygge 
katastrofer

Or. ro

Ændringsforslag 25
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I forbindelse med forberedelsen, 
gennemførelsen og overvågningen af 
bistand i henhold til denne forordning 
handler Kommissionen i princippet i 
partnerskab med modtagerlandene. I 
partnerskabet inddrages, hvor det er 
relevant, kompetente nationale, regionale 
og lokale myndigheder såvel som 
arbejdsmarkedets parter og økonomiske 
interesseorganisationer, civilsamfundet og 
ikke-statslige aktører.

(5) I forbindelse med forberedelsen, 
gennemførelsen og overvågningen af 
bistand i henhold til denne forordning 
handler Kommissionen i princippet i 
partnerskab med modtagerlandene. I 
partnerskabet inddrages kompetente 
nationale, regionale og lokale myndigheder 
såvel som arbejdsmarkedets parter og 
økonomiske interesseorganisationer, 
civilsamfundet og ikke-statslige aktører.

Or. ro

Ændringsforslag 26
Dimitar Stoyanov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

а) de kriterier, der skal anvendes ved 
tildelingen af midler til modtagerlande og 
foranstaltninger for samarbejde mellem 
flere lande og territorialt samarbejde

а) de kriterier, der skal anvendes ved 
tildelingen af midler til modtagerlande og 
foranstaltninger for samarbejde mellem 
flere lande og grænseoverskridende og 
territorialt samarbejde

Or. bg

Ændringsforslag 27
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Der fastsættes i strategidokumentet for 
ethvert land, der nærmer sig tiltrædelse 
(mindst et år før tiltrædelse af EU) en 
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periode for overgang fra IPA-
instrumenter til struktur- og 
samhørighedsfonde.
Der oprettes i denne periode en 
arbejdsgruppe til forvaltning af EU-
midler med henblik på at bistå de 
relevante myndigheder med at fastlægge, 
hvilken form for teknisk bistand, der skal 
ydes.

Or. en

Begrundelse

Dette vil sætte landet i stand til at anvende EU’s struktur- og samhørighedsfonde, så snart 
landet tiltræder Unionen.

Ændringsforslag 28
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Strategidokumenterne skal underkastes 
en midtvejsrevision og revideres, når det er 
relevant. De kan til enhver tid revideres på 
Kommissionens initiativ.

4. Strategidokumenterne skal underkastes 
en midtvejsrevision og revideres, når det er 
relevant. De kan til enhver tid revideres på 
Kommissionens initiativ.

Europa-Parlamentet tillægges beføjelse til 
at anmode Kommissionen om at revidere 
strategidokumenterne.
Kommissionen fremlægger en udførlig 
begrundelse for et eventuelt afslag på 
anmodningen.

Or. en

Ændringsforslag 29
François Alfonsi
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. IPA kan, hvor det er hensigtsmæssigt, 
bidrage til programmer eller 
foranstaltninger, der indføres som led i en 
makroregional strategi, og som IPA-
modtagerlande er inddraget i.

Or. fr

Ændringsforslag 30
Dimitar Stoyanov

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). Mindst 7 % og 
højst 14 % af det finansielle 
referencegrundlag tildeles programmer for 
samarbejde på tværs af grænserne mellem 
modtagerlande og EU-medlemsstater. 

Or. bg


