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KORTFATTAD MOTIVERING

Det tekniska och finansiella bistånd som utvidgningsländerna tilldelas genom instrumentet för 
stöd inför anslutningen stöder dessa länder, inom ramen för den gällande fleråriga 
budgetramen, i deras övergång från potentiella kandidatländer till kandidatländer och på 
vägen mot ett framtida medlemskap i Europeiska unionen. Det bidrar även till att främja 
stabilitet, säkerhet och välstånd. Föredraganden anser att kommissionens förslag till 
förordning (KOM(2011)0838) överlag uppnår sitt syfte, dvs. att öka effektiviteten i det 
finansiella och tekniska biståndet genom att förbättra instrumentets genomförande och genom 
att minska den administrativa bördan. Icke desto mindre har föredraganden lagt fram flera 
ändringsförslag till kommissionens förslag till förordning om ett nytt instrument för stöd inför 
anslutningen. Dessa ändringsförslag behandlar de frågor som tas upp i styckena nedan.

Gränsöverskridande samarbetsprogram som finansieras via instrumentet i fråga är mycket 
viktiga för den regionala utvecklingspolitiken. Syftet med dessa program är att bygga upp 
konkurrenskraft och spetskompetens, öka det ekonomiska välståndet i gränsöverskridande 
regioner, skapa politisk stabilitet och säkerhet i området samt underlätta den europeiska 
integrationsprocessen. Enligt föredraganden är det avgörande att minska skillnaderna i 
utvecklingsnivå inom de gränsöverskridande regionerna, samt att på regional och lokal nivå 
förbättra det sociala, kulturella och vetenskapliga samarbetet mellan folken. I detta syfte, och 
efter samråd med kommissionen, anses det vara både nödvändigt och berättigat att ägna en 
större summa av föranslutningsstödet åt att öka det gränsöverskridande samarbetet, särskilt ur 
sammanhållningspolitisk synpunkt.

Mer allmänt måste fortsatta ansträngningar göras för att stärka demokratin och de mänskliga 
rättigheterna. Ett nytt skäl om själva demokratibegreppet bör därför infogas i förslaget. Enligt 
föredraganden bör EU upprepa sitt åtagande att främja demokrati, respekten för de mänskliga 
rättigheterna, rättsstatsprincipen och de grundläggande friheterna. Flexiblare och effektivare 
finansieringsinstrument och mekanismer bör därför införas, så att de demokrativerktyg som i 
dagsläget används inom EU:s utrikespolitik kan förbättras. 

Föredraganden uppmärksammar att de kriterier som används för tilldelning av 
föranslutningsstöd måste anpassas något. Instrumentet följer principerna för det europeiska 
territoriella samarbetet, vilket innebär att dess finansiering i hög grad är beroende av 
befolkningskriteriet. Detta kan framstå som diskriminerande mot relativt avbefolkade 
områden, såsom länderna på västra Balkan.

Instrumentet för föranslutningsstöd syftar också till att stödja övergångsprocessen och 
uppbyggnaden av institutionell kapacitet för dess genomförande. I sitt förslag gör 
kommissionen dock gällande att ju större absorptions- och förvaltningskapacitet ett land har, 
desto mer medel kommer det att få. Om vi återigen tar västra Balkan som exempel kan vi se 
att förvaltningskapaciteten minskade i regionen på grund av faktorer som låg utanför staternas 
kontroll. De kan således få mindre stöd än andra kandidatländer. Föredraganden föreslår 
därför att man bör fastställa mer detaljerade kriterier för finansiering än de som nämns i 
artiklarna 6 och 9 i kommissionens förslag.

Vidare bör utökat samarbete mellan mottagarländer och medlemsstater uppmuntras.
Artikel 2 b i kommissionens förslag bör därför inbegripa en mer uttömmande definition av 
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samarbete mellan medlemsstater och kandidatländer/potentiella kandidatländer. 
Föredraganden skulle därför vilja införa en definition av begreppet ”partnersamverkan” i 
förordningen, ett verktyg som syftar till att hjälpa mottagarländerna att utveckla en modern 
och effektiv förvaltning med strukturer, personalresurser och förvaltningskunskaper 
motsvarande dem i EU:s medlemsstater. Detta skulle även stärka den lokala och regionala 
dimensionen i anslutningsprocessen, vilket är viktigt med hänsyn till den regionala 
utvecklingspolitiken.

I detta sammanhang bör EU också göra ytterligare insatser för att förbättra situationen för 
nationella minoriteter i föranslutningsländer. Diskriminering och i vissa fall även våld mot 
personer ur minoriteter är fortfarande vanligt förekommande. Dessutom är den statliga 
finansieringen av åtgärder för att skydda minoriteter i dessa länder fortfarande otillräcklig. 
Den samlade ansträngningen för att stärka mekanismerna för skydd av och stöd till 
minoritetsgruppers utövande av sina rättigheter måste därför fortgå. Av denna anledning bör 
skydd av nationella minoriteter nämnas klart och tydligt i skäl 8 i förslaget till förordning. 

Föredraganden är av den bestämda uppfattningen att det civila samhället och dess 
organisationer, vanligtvis kallade icke-statliga organisationer, måste stödjas i alla lägen. Det 
är därför värt att notera att det civila samhället, i åtminstone vissa mottagarländer, ses som ett 
instrument för att bygga upp förvaltningskapaciteten. Det är dock också viktigt att ett från 
regeringen oberoende civilsamhälle deltar i demokratiuppbyggnaden. Ett ändringsförslag till 
artikel 3.1 i kommissionens förslag syftar till att uppnå just dessa mål.

Enligt föredraganden måste räckvidden och villkoren för föranslutningsstödet, liksom 
bestämmelserna för deltagande och stödberättigande, utvecklas och förtydligas ytterligare.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Vikten av att stärka demokratin och 
de mänskliga rättigheterna bör betonas 
och initiativ bör tas för att inrätta stabila 
nya mekanismer och nya resurser för att 
främja regeringsformer där alla är 
jämlika och där alla medborgare i ett land 
tillsammans utarbetar den offentliga 
politiken och sitt lands lagar och insatser, 
på grundval av att alla medborgare har 
lika möjligheter att framföra sina åsikter.
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Or. en

Motivering

Föredraganden anser att det behövs ytterligare verktyg för att stödja den demokratiska 
processen i övergångsländer för att fylla gapet i EU:s utrikespolitik.

Ändringsförslag 2

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 ska i 
huvudsak inriktas på ett begränsat antal 
politikområden som hjälper 
mottagarländerna att stärka de 
demokratiska institutionerna och 
rättsstaten, reformera rättslig och offentlig 
förvaltning, främja respekten för de 
grundläggande rättigheterna och
jämställdhet mellan könen, skydda 
nationella minoriteter och bekämpa 
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.

Or. en
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Motivering

Skyddet av nationella minoriteter och de mänskliga rättigheterna är mycket viktigt i EU, men 
tycks trots detta ännu inte vara djupt rotat i EU:s politik. Vad beträffar anslutningsprocessen, 
kommer med största sannolikhet de länder med minst antal problem med nationella 
minoriteter inom sina gränser att bli de första att ansluta sig till unionen. Det är också viktigt 
att icke-diskriminering av nationella minoriteter erkänns som ett av målen för EU:s politik i 
potentiella kandidatländer och kandidatländer.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att säkerställa samstämmighet 
mellan anslutningsprocessen och det 
ekonomiska och tekniska bistånd som ges 
enligt denna förordning och uppnå målen 
för anslutningsagendan, bör en gemensam 
strategisk ram för användning av 
instrumentet för stöd inför anslutningen 
fastställas av kommissionen. Ramen bör 
bland annat definiera en förteckning över 
viktiga åtgärder som kan stödjas enligt 
denna förordning och kriterierna för 
tilldelning av anslag. Den gemensamma 
strategiska ramen bör utgöra referensramen 
för ett eller flera länders strategidokument.

(11) För att säkerställa samstämmighet 
mellan anslutningsprocessen och det 
ekonomiska och tekniska bistånd som ges 
enligt denna förordning och uppnå målen 
för anslutningsagendan, bör en gemensam 
strategisk ram för användning av 
instrumentet för stöd inför anslutningen 
fastställas av kommissionen. Ramen bör 
bland annat definiera en förteckning över 
viktiga åtgärder som kan stödjas enligt 
denna förordning och mer detaljerade 
kriterier för tilldelning av anslag. Den 
gemensamma strategiska ramen bör utgöra 
referensramen för ett eller flera länders 
strategidokument.

Or. en

Motivering

Det behövs klara och tydliga kriterier för tilldelningen av föranslutningsstöd. Eftersom den 
nuvarande ordalydelsen i förordningen kan tyckas vag och otydlig bör det principiellt 
fastställas att den måste förtydligas.
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Ändringsförslag 4

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) bekämpningen av korruption och 
organiserad brottslighet,

(iii) bekämpningen av korruption och 
organiserad brottslighet genom att i större 
utsträckning fokusera på 
brottsbekämpning, gränskontroller, 
gränsförvaltning och 
immigrationskontroll,

Or. en

Motivering

Framsteg har gjorts i arbetet med att bekämpa korruption och organiserad brottslighet. 
Kriminella organisationer verkar dock oftast över de nationella gränserna i form av 
narkotikahandel, olaglig handel, människosmuggling och spridning av förfalskningar. För att 
effektivare kunna använda EU:s stöd för att åtgärda dessa problem är det nödvändigt att 
förbättra den juridiska samhällsstyrningen, bekämpa brott, kontrollera gränser och fokusera 
mer på hur människor förflyttar sig över gränserna.

Ändringsförslag 5

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 för ekonomisk, social och 
territoriell utveckling i syfte att uppnå en 
smart och hållbar tillväxt för alla och ett 
förbättrat samarbete mellan 
medlemsstater och kandidatländer eller 
potentiella kandidatländer, liksom mellan 
dessa länder, bland annat genom

Or. en

Motivering

Det finns flera fördelar och vinster med detta institutionsuppbyggnadsverktyg. Här följer de 
viktigaste: utveckling av en modern och effektiv förvaltning på central, lokal och regional 
nivå, direkt utbyte av erfarenheter av och kunskaper om EU-lagstiftningen, genomförande av 



PE487.681v01-00 8/13 PA\898400SV.doc

SV

bästa praxis från EU:s förvaltning, utbildning och förbättrad yrkesmässig kapacitet, ändrad 
praxis och kultur samt bättre kommunikation och samordning.

Ändringsförslag 6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(va) partnersamverkan som gör det 
möjligt för två folk att samarbeta på ett 
helt nytt sätt för att utveckla en modern 
och effektiv förvaltning – med bland 
annat stabila strukturer, kvalificerad 
personal och tillräcklig kunskap – som är 
utformad på ett sådant sätt att den kan 
uppnå samma normer som uppnås i 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Det finns flera fördelar och vinster med detta institutionsuppbyggnadsverktyg. Här följer de 
viktigaste: utveckling av en modern och effektiv förvaltning på central, lokal och regional 
nivå, direkt utbyte av erfarenheter av och kunskaper om EU-lagstiftningen, genomförande av 
bästa praxis från EU:s förvaltning, utbildning och förbättrad yrkesmässig kapacitet, ändrad 
praxis och kultur samt bättre kommunikation och samordning.

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Utvecklingen av organisationer i det 
civila samhället och icke-statliga 
organisationer samt stöd för deras 
demokratiska och samhällsbyggande 
insatser.

Or. en
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Motivering

I vissa länder ses civilsamhället som ett verktyg för att bygga upp förvaltningskapaciteten. 
Det är viktigt att betona att civilsamhället också måste involveras i de demokratiska värden 
som ligger till grund för och stöder deras arbete utan inblandning från regeringen.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. I samband med planeringen, 
genomförandet och övervakningen av 
bistånd som tilldelas enligt denna 
förordning ska kommissionen i princip 
verka i partnerskap med mottagarländerna.
Partnerskapet ska inbegripa följande 
partner:

(i) Behöriga regionala, lokala, 
kommunala och andra myndigheter.
(ii) Näringslivets och arbetsmarknadens 
parter.
(iii) Organ som företräder det civila 
samhället, icke-statliga aktörer och organ 
med uppgift att främja jämställdhet och 
icke-diskriminering.
(iv) Icke-statliga aktörer.
Partnerna ska delta i 
övervakningskommittéerna för 
programmen.
Partnernas deltagande ska vara förenligt 
med den europeiska uppförandekoden. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att civilsamhället är involverat i arbetet med att bygga upp och stärka 
demokratin. Det behövs ett klart och tydligt erkännande av partnerskapsprincipen på följande 
områden: utveckling av en modern och effektiv förvaltning på central, lokal och regional 
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nivå, direkt utbyte av erfarenheter och kunskaper, genomförande av bästa praxis, utbildning 
och förbättring av yrkeskapaciteten, ändrad praxis och kultur inom organisationer, bättre 
kommunikation och samordning och sist men inte minst genomförande av strukturpolitiken.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bistånd enligt denna förordning ska 
tillhandahållas på grundval av 
strategidokument (nedan kallade 
strategidokument) för ett eller flera länder 
som fastställs av kommissionen i 
partnerskap med det berörda 
mottagarlandet eller de berörda 
mottagarländerna för hela den tid som 
unionens fleråriga finansiella ram gäller.

1. Bistånd enligt denna förordning ska 
tillhandahållas på grundval av 
strategidokument (nedan kallade 
strategidokument) för ett eller flera länder 
som fastställs av kommissionen i 
partnerskap med det berörda 
mottagarlandet eller de berörda 
mottagarländerna och den berörda 
medlemsstaten eller de berörda 
medlemsstaterna och efter ingående 
samråd med Europaparlamentet för hela 
den tid som unionens fleråriga finansiella 
ram gäller.

Or. en

Motivering

Föredraganden förkastar idén om en universallösning, eftersom förvaltnings- och 
absorptionsförmågan liksom branschstrukturerna avsevärt skiljer sig åt mellan regioner i 
potentiella kandidatländer och kandidatländer.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Strategidokumenten ska innefatta den 
vägledande tilldelningen av unionsmedel 
till respektive politikområde fördelade per 
år i enlighet med kriterierna i den 
gemensamma strategiska ram för 
föranslutningsinstrumentet som avses i 
artikel 5. Den vägledande tilldelningen av 

3. Strategidokumenten ska innefatta den 
vägledande tilldelningen av unionsmedel 
till respektive politikområde fördelade per 
år i enlighet med kriterierna i den 
gemensamma strategiska ram för 
föranslutningsinstrumentet som avses i 
artikel 5. Den vägledande tilldelningen av 
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medel ska ta vederbörlig hänsyn till 
mottagarländernas behov, 
absorptionskapacitet och 
förvaltningskapacitet. Den ska också 
medge hantering av framväxande behov 
och innefatta incitament till att förbättra 
mottagarländernas resultat i förhållande till 
de mål som fastställs i de fleråriga 
vägledande strategierna.

medel ska ta vederbörlig hänsyn till 
mottagarländernas behov och, i rimlig 
utsträckning, absorptionskapacitet och 
förvaltningskapacitet. Den ska också 
medge hantering av framväxande behov 
och innefatta incitament till att förbättra 
mottagarländernas resultat i förhållande till 
de mål som fastställs i de fleråriga 
vägledande strategierna.

Or. en

Motivering

Föredraganden förkastar idén om en universallösning, eftersom förvaltnings- och 
absorptionsförmågan liksom branschstrukturerna avsevärt skiljer sig åt mellan regioner i 
potentiella kandidatländer och kandidatländer.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Under vederbörligen motiverade 
förhållanden och för att säkerställa att 
finansieringen från unionen blir 
samstämmig och effektiv, eller för att 
främja regionalt samarbete, får 
kommissionen besluta att utvidga 
stödberättigandet för program och åtgärder 
som avses i artikel 7 till länder, territorier 
och regioner som annars inte skulle vara 
berättigade till stöd enligt artikel 1, om 
programmet eller åtgärden som ska 
genomföras är av global, regional eller 
gränsöverskridande karaktär.

1. Under vederbörligen motiverade 
förhållanden, i enlighet med en delegerad 
akt som antagits i enlighet med artikel 11,
och för att säkerställa att finansieringen 
från unionen blir samstämmig och effektiv, 
eller för att främja regionalt samarbete, får 
kommissionen besluta att utvidga 
stödberättigandet för program och åtgärder 
som avses i artikel 7 till länder, territorier 
och regioner som annars inte skulle vara 
berättigade till stöd enligt artikel 1, om 
programmet eller åtgärden som ska 
genomföras är av global, regional eller 
gränsöverskridande karaktär.

Or. en

Motivering

Enligt föredraganden måste definitionen av ”under vederbörligen motiverade förhållanden” 
omformuleras och avgränsas, eftersom den gällande texten tillåter att flera olika typer av 
EU-fonder används för externa ändamål (det europeiska grannskaps- och 
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partnerskapsinstrumentet, instrumentet för stöd inför anslutningen, det europeiska initiativet 
för demokrati, utvecklingsfonder för ”tredje världen”) och nästan uteslutande enligt 
genomförandemyndigheternas gottfinnande.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Gränsöverskridande samarbeten ska 
genomföras i enlighet med punkterna 1, 2 
och 3, med hjälp av lämpliga instrument. 
Dessa instrument ska särskilt inbegripa 
den europeiska grupperingen för 
territoriellt samarbete i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1082/2006 av den 
5 juli 20061.
___________
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 19.

Or. en

Motivering

Den europeiska grupperingen för territoriellt samarbete har redan bevisat att den är 
oumbärlig för det territoriella samarbetet (gränsöverskridande, transregionalt och 
transnationellt) i unionen. Det är därför lämpligt att den europeiska grupperingen för 
territoriellt samarbete tillämpas på den externa sammanhållningsaspekten i 
EU:s utvidgningspolitik, med tanke på att man för närvarande överväger att utvidga 
räckvidden för förordning (EG) nr 1082/2006 till att även omfatta parter som inte är 
etablerade i en medlemsstat.

Ändringsförslag 13

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

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

av det finansiella referensbeloppet ska 
avsättas för gränsöverskridande 
samarbetsprogram mellan mottagarländer 
och EU-medlemsstater.

Or. en

Motivering

Det är avgörande att instrumentet tilldelas betydligt mer resurser, eftersom det 
gränsöverskridande samarbetet är en av de främsta prioriteringarna i EU:s politik och syftar 
till att främja ekonomisk och social utveckling i regioner på båda sidor av gemensamma 
gränser, hantera utmaningar kopplade till bland annat miljö och folkhälsa liksom 
förebyggande och bekämpande av organiserad brottslighet, trygga effektiva och säkra 
gränser samt uppmuntra till lokala mellanfolkliga insatser över gränserna.


