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Ändringsförslag 14
Tomasz Piotr Poręba

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
rättsstaten, reformera rättslig och offentlig 
förvaltning, respektera de grundläggande 
rättigheterna, främja jämställdhet mellan 
könen, stärka skyddet av nationella, 
etniska, religiösa och språkliga 
minoriteter samt främja icke-
diskriminering. Det bör 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.

Or. pl

Ändringsförslag 15
Derek Vaughan
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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
rättsstaten, reformera rättslig och offentlig 
förvaltning, respektera de grundläggande 
rättigheterna, främja jämställdhet mellan 
könen och icke-diskriminering samt 
bekämpa korruption och organiserad 
brottslighet. Det bör 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.

Or. en

Ändringsförslag 16
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I Europaparlamentets och rådets (15) I Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EU) nr …/… av den … (nedan 
kallad gemensamma 
genomförandeförordningen) fastställs 
gemensamma bestämmelser och 
förfaranden för genomförande av unionens 
instrument för yttre åtgärder, men även 
befogenheter att anta närmare 
bestämmelser om enhetliga villkor för 
genomförande av denna förordning i fråga 
om administrativa strukturer och 
förfaranden bör delegeras till 
kommissionen. Sådana bestämmelser bör 
ta hänsyn till de lärdomar som dragits av 
förvaltningen och genomförandet av 
tidigare föranslutningsstöd och anpassas 
till hur situationen utvecklas i 
mottagarländerna.

förordning (EU) nr …/… av den … (nedan 
kallad gemensamma 
genomförandeförordningen) fastställs 
gemensamma bestämmelser och 
förfaranden för genomförande av unionens 
instrument för yttre åtgärder, men även 
befogenheter att anta närmare 
bestämmelser om enhetliga villkor för 
genomförande av denna förordning i fråga 
om administrativa strukturer och 
förfaranden bör delegeras till 
kommissionen. Sådana bestämmelser bör 
ta hänsyn till de lärdomar som dragits av 
förvaltningen och genomförandet av 
tidigare föranslutningsstöd och anpassas 
till hur situationen utvecklas i 
mottagarländerna. Det bör dock betonas 
att kommissionen bör använda delegerade 
akter endast där det är nödvändigt, så att 
Europaparlamentets rätt att yttra sig över 
de åtgärder som kommissionen föreslår 
bevaras.

Or. pt

Ändringsförslag 17
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Biståndet bör även i fortsättningen 
använda de strukturer och instrument som 
har bevisat sitt värde under 
föranslutningsprocessen. Övergången från 
kommissionens direkta förvaltning av 
föranslutningsmedel till decentraliserad 
förvaltning som delegerats till 
mottagarländerna bör ske stegvis och i linje 
med varje mottagarlands kapacitet.

(17) Biståndet bör även i fortsättningen 
använda de strukturer och instrument som 
har bevisat sitt värde under 
föranslutningsprocessen. Övergången från 
kommissionens direkta förvaltning av 
föranslutningsmedel till decentraliserad 
förvaltning som delegerats till 
mottagarländerna bör ske stegvis och i linje 
med varje mottagarlands kapacitet. För att 
främja korruptionsbekämpning, insyn och 
öppenhet, god förvaltning, förebyggande 
av misskötsel samt efterlevnad och 
övervakning bör ansvarsskyldigheten och 
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kontrollen skärpas och kraftfullare 
revisionsåtgärder antas under denna 
process.

Or. en

Ändringsförslag 18
Derek Vaughan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) offentlig förvaltning och god 
samhällsstyrning,

(iv) offentlig förvaltning, god 
samhällsstyrning och förbättring av den 
institutionella förmågan,

Or. en

Ändringsförslag 19
Derek Vaughan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stöd för ekonomisk, social och 
territoriell utveckling och reform i syfte att 
uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla, 
bland annat genom

(b) Stöd till ekonomisk, social och 
territoriell utveckling i syfte att uppnå en 
smart och hållbar tillväxt för alla och 
tätare samarbete mellan medlemsstaterna 
och kandidatländer eller potentiella 
kandidatländer för att stimulera utbytet av 
erfarenheter av och kunskap om unionens 
lagstiftning och förvaltning, bland annat 
genom

Or. en

Ändringsförslag 20
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias
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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, 
förbättring av förbindelserna med 
unionens infrastrukturer och regionala 
nätverk.

Or. en

Ändringsförslag 21
Derek Vaughan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(va) utveckling av infrastrukturprojekt för 
att tillgodose regionala och nationella 
transport-, energi- och 
kommunikationsbehov.

Or. en

Ändringsförslag 22
François Alfonsi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– framsteg på områdena demokrati, 
rättstatsprincipen, respekten för mänskliga 
rättigheter, grundläggande friheter, 
rättssystemet och administrativ kapacitet,

– framsteg på områdena demokrati, 
rättsstatsprincipen, respekten för 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter, respekten för minoriteternas 
rättigheter, rättssystemet och administrativ 
kapacitet,
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Or. fr

Ändringsförslag 23
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Övergångsprocessen mot 
unionsmedlemskap och 
kapacitetsuppbyggnad.

(a) Övergångsprocessen mot 
unionsmedlemskap, medborgarnas 
medvetenhet om unionen och 
kapacitetsuppbyggnad.

Or. en

Ändringsförslag 24
Petru Constantin Luhan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Bekämpning av 
klimatförändringarna och 
katastrofförebyggande arbete.

Or. ro

Ändringsförslag 25
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I samband med planeringen, 
genomförandet och övervakningen av 
bistånd som tilldelas enligt denna 

5. I samband med planeringen, 
genomförandet och övervakningen av 
bistånd som tilldelas enligt denna 
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förordning ska kommissionen i princip 
verka i partnerskap med mottagarländerna. 
Partnerskapet ska i tillämpliga fall 
inbegripa behöriga nationella, regionala 
och lokala myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens organisationer, det civila 
samhället och icke-statliga aktörer.

förordning ska kommissionen i princip 
verka i partnerskap med mottagarländerna. 
Partnerskapet ska inbegripa behöriga 
nationella, regionala och lokala 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens organisationer, det civila 
samhället och icke-statliga aktörer.

Or. ro

Ändringsförslag 26
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led а

Kommissionens förslag Ändringsförslag

а) de kriterier som ska användas för 
tilldelning av anslag till mottagarländerna 
samt till territoriella samarbetsåtgärder och 
samarbetsåtgärder som omfattar flera 
länder,

а) de kriterier som ska användas för 
tilldelning av anslag till mottagarländerna 
samt till gränsöverskridande territoriella 
samarbetsåtgärder som omfattar flera 
länder,

Or. bg

Ändringsförslag 27
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I strategidokumentet för varje land 
som närmar sig anslutning (senast ett år 
före medlemskapet i unionen) ska det 
anges en övergångsperiod från 
föranslutningsinstrumentet till struktur-
och sammanhållningsfonderna.
En arbetsgrupp ska tillsättas för att under 
denna period förvalta EU-fonderna och 
hjälpa de berörda myndigheterna att 
fastställa vilken typ av tekniskt bistånd 
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som ska ges.

Or. en

Motivering

Detta skulle hjälpa landet att göra sig redo att använda EU:s struktur- och 
sammanhållningsfonder så snart landet blir medlem i EU.

Ändringsförslag 28
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Strategidokumenten ska ses över i 
halvtid och i tillämpliga fall revideras. På 
kommissionens initiativ får de revideras 
när som helst .

4. Strategidokumenten ska ses över i 
halvtid och vid behov revideras. På 
kommissionens initiativ får de revideras 
när som helst.

Europaparlamentet ska ha befogenhet att 
begära att kommissionen reviderar 
strategidokumenten.
Om kommissionen nekar att göra detta 
ska den ge en fullständig förklaring.

Or. en

Ändringsförslag 29
François Alfonsi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I tillämpliga fall kan 
föranslutningsinstrumentet bidra till 
program eller åtgärder som inrättas inom 
ramen för en makroregional strategi och 
som länder som mottar stöd från 
föranslutningsinstrumentet deltar i.
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Or. fr

Ändringsförslag 30
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det finansiella referensbeloppet för 
genomförandet av denna förordning ska 
vara 14 110 100 000 euro (löpande priser) 
för perioden 2014–2020. Upp till 3 procent
av det finansiella referensbeloppet ska 
avsättas för gränsöverskridande 
samarbetsprogram mellan mottagarländer 
och EU-medlemsstater.

1. Det finansiella referensbeloppet för 
genomförandet av denna förordning ska 
vara 14 110 100 000 euro (löpande priser) 
för perioden 2014–2020. Minst 7 och 
högst 14 procent av det finansiella 
referensbeloppet ska avsättas för 
gränsöverskridande samarbetsprogram 
mellan mottagarländer och 
EU-medlemsstater. 

Or. bg


