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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen 
(IPA III)
(06604/1/2021 – C9-0352/2021 – 2018/0247(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (XXXX/1/2021 – 
C90352/20),

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
12 december 20181,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 6 december 20182,

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen3 av ärendet, en behandling 
som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0465),

– med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 
utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

– med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för utrikesfrågor 
(A9-XXXX/2021),

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet godkänner sina uttalanden, som bifogas denna resolution och som 
kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

3. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution 
och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

4. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets 
ståndpunkt.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 
underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens 

1 EUT C 110, 22.3.2019, s. 156.
2 EUT C 86, 7.3.2019, s. 305.
3 EUT C 108, 26.3.2021, s. 409.
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funktionssätt.

6. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla 
förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets 
generalsekreterare se till att den offentliggörs, tillsammans med kommissionens 
uttalanden om detta, i Europeiska unionens officiella tidning.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från Europaparlamentet om tillfälligt upphävande av stöd som beviljats inom 
ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) 

Europaparlamentet noterar att förordning (EU) 2021/... om inrättande av instrumentet för stöd 
inför anslutningen (IPA III) innehåller en allmän hänvisning om möjligheten att tillfälligt 
upphäva stödet utan att ange den konkreta grunden för ett sådant beslut. Ett sådant tillfälligt 
upphävande av stödet bör genomföras om demokratin, de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen försämras av en stödmottagare som förtecknas i bilaga I.

Europaparlamentet anser att ett tillfälligt upphävande av stöd inom ramen för detta instrument 
skulle ändra den totala finansiering som överenskommits i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. Som medlagstiftare och medlem i budgetmyndigheten har 
Europaparlamentet därför rätt att till fullo utöva sina befogenheter i detta avseende, om ett 
sådant beslut fattas.

Europaparlamentets uttalande om rådets beslut 2010/427/EU och strategisk samordning 

Europaparlamentet noterar att hänvisningarna till unionens instrument för yttre åtgärder i 
artikel 9 i rådets beslut 2010/427/EU är föråldrade och anser att den artikeln bör uppdateras 
av rättssäkerhetsskäl, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 27.3 i fördragen om 
Europeiska unionen och i syfte att beakta unionens instrument för yttre åtgärder i den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027, dvs. instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete – Europa i världen, instrumentet för föranslutningsstöd, det 
europeiska instrumentet för internationellt kärnsäkerhetssamarbete och beslutet om de 
utomeuropeiska länderna och territorierna, inklusive Grönland.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att upprätta en 
struktur för strategiskt samarbete som består av alla berörda kommissionstjänster och 
utrikestjänsten i syfte att säkerställa konsekvens, synergieffekter, insyn och ansvarstagande i 
enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 2021/947 om inrättande av instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i världen1.

Uttalande från Europaparlamentet om stödmottagarnas namn

Europaparlamentet noterar att bilaga I till förordning (EU) 2021/... om inrättande av 
instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) hänvisar till stödmottagare som är 
berättigade till stöd inom ramen för detta instrument. Europaparlamentet anser att de 
förtecknade stödmottagarnas författningsenliga namn ska användas, och Kosovo bör 
benämnas Republiken Kosovo.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/947 av den 9 juni 2021 om inrättande av instrumentet för 
grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i världen – om ändring och 
upphävande av beslut nr 466/2014/EU och om upphävande av förordning (EU) 2017/1601 och rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 480/2009 (EUT L 209, 14.6.2021, s. 1).
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Uttalande från Europeiska kommissionen om en geopolitisk dialog med 
Europaparlamentet om instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)

Europeiska kommissionen, som är medveten om Europaparlamentets politiska 
kontrollfunktion enligt artikel 14 i fördraget om Europeiska unionen, åtar sig att föra en 
geopolitisk dialog på hög nivå mellan de två institutionerna om genomförandet av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/XXX om inrättande av instrumentet för 
stöd inför anslutningen (IPA III). Denna dialog bör skapa utrymme för utbyte med 
Europaparlamentet, vars ståndpunkter om genomförandet av IPA III kommer att beaktas fullt 
ut, med full respekt för kommissionens förmåga att genomföra instrumentet i enlighet med sitt 
institutionella ansvar.

I den geopolitiska dialogen kommer man att diskutera allmänna riktlinjer för genomförandet 
av IPA III, bland annat för programplanering innan IPA III:s programplaneringsram och 
programplaneringsdokument antas, och specifika frågor såsom tillfälligt innehållande av stöd 
till en mottagare när den upprepade gånger underlåter att iaktta principerna om demokrati, 
rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

Den geopolitiska dialogen kommer att struktureras enligt följande:

i) En dialog på hög nivå mellan kommissionsledamoten med ansvar för grannskap och 
utvidgning, på kommissionens vägnar, och Europaparlamentet.

ii) En fortlöpande dialog på högre tjänstemannanivå med arbetsgrupperna i utskottet för 
utrikesfrågor för att säkerställa att högnivådialogen förbereds och följs upp på lämpligt 
sätt.

Högnivådialogen kommer att äga rum minst två gånger om året. Ett av sammanträdena kan 
sammanfalla med kommissionens presentation av förslaget till årlig budget.

Uttalande från Europeiska kommissionen om ändring/avbrytande av stöd enligt artikel 
[7a.5] i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/XXX av den XX/XX/2021 
om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)

Europeiska kommissionen anser att bestämmelsen i artikel 8.5 respekterar kommissionens 
befogenheter när det gäller genomförandet av unionsprogrammen och unionens budget i 
allmänhet, så länge den inte påverkar de befogenheter som kommissionen har enligt fördragen 
och budgetförordningen att tillfälligt innehålla unionens stöd till tredjeländer.

Uttalande från Europeiska kommissionen om strategiska styrelsers rådgivande karaktär 
enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/XXX/ av den 
XX/XX/2021 om upprättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)
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Europeiska kommissionen påminner om att den strategiska styrelsen för investeringsramen 
för västra Balkan enligt artikel 12 i IPA III-förordningen är ett rådgivande organ till 
kommissionen. Detta överensstämmer med artikel 33 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/947 av den 9 juni 2021 om NDICI – Europa i världen, som hänvisar till 
de strategiska styrelserna för investeringsramen för västra Balkan och EFHU+. Dessa 
strategiska styrelser har ingen beslutanderätt när det gäller genomförandet av EU:s budget. 
Arbetsordningen för den strategiska styrelsen för investeringsramen för västra Balkan 
kommer att fastställas på denna grund.
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KORTFATTAD MOTIVERING

Sedan 2007 har instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) varit det huvudsakliga 
finansiella instrumentet för stöd till EU-relaterade reformer i kandidatländer och potentiella 
kandidatländer, dvs. de sex länderna på västra Balkan samt Turkiet. 

Den tredje generationen av instrumentet för stöd inför anslutningen stärker stödet till 
anslutningsprocessen och förbereder stödmottagarna för de skyldigheter som ett EU-
medlemskap medför. Det kommer att bidra till att ytterligare bygga upp kapacitet och 
omvandla länderna, vilka siktar på att bli framtida medlemmar i EU. Stödet kommer att 
planeras inom fem tematiska prioriterade områden som omfattar 1) rättsstatsprincipen, 
grundläggande rättigheter och demokrati; 2) goda styrelseformer, normativ anpassning, goda 
grannförbindelser och strategisk kommunikation; 3) grön agenda och hållbar konnektivitet; 
4) konkurrenskraft samt tillväxt för alla; 5) territoriellt och gränsöverskridande samarbete.

Instrumentet innehåller ett ökat mål på 30 procent för klimatåtgärder, tillsammans med ett 
ytterligare mål för biologisk mångfald som ska bidra till den fleråriga budgetramens 
övergripande mål för biologisk mångfald. Det ska också bidra till de övergripande målen 
mänskliga rättigheter och jämställdhet samt även öka insatserna för synlighet och strategisk 
kommunikation. Planen är att IPA III ska ge förbättrad givarsamordning och förbättrade 
samråd med det civila samhällets organisationer och med lokala och regionala myndigheter.

En av de interinstitutionella förhandlingarnas viktigaste landvinningar är förbättrad styrning 
och ökad granskning av instrumentet från parlamentets sida. Kommissionen kommer att före 
programplaneringen anta en delegerad akt som fastställer särskilda mål och tematiska 
prioriteringar för stöd på områdena rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och demokrati, 
utbildning, sysselsättning, miljö och klimatförändringar, forskning och innovation. Den 
politiska överenskommelse som nåddes i förhandlingarna inkluderade även ett 
kommissionsuttalande där man fastställde en geopolitisk dialog på hög nivå mellan 
kommissionsledamoten och Europaparlamentet minst två gånger per år, i syfte att ge 
parlamentet ytterligare strategiska riktlinjer för genomförandet av instrumentet. 

Finansieringsramen för genomförandet av IPA III för perioden 2021–2027 ska vara 14,162 
miljarder euro i löpande priser. Ytterligare finansiering kommer att mobiliseras genom 
IPA-garantier. I det uppgraderade föranslutningsinstrumentet planeras ändring och avbrytande 
av stödet i fall av tillbakagång i fråga om demokrati, mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, vilket stärker principen ”det grundläggande först” och villkorligheten i 
utvidgningspolitiken. Förbättrade resultatindikatorer kommer att säkerställa en bättre 
bedömning av framstegen i genomförandet av EU:s regler och skyldigheter.

De interinstitutionella förhandlingarna avslutades på politisk nivå den 2 juni 2021. Resultatet 
av dem godkändes av rådet i Ständiga representanternas kommitté (Coreper II) den 28 juni 
2021 och godkändes av parlamentet vid ett sammanträde för utskottet för utrikes frågor den 
1 juli 2021. Eftersom rådets ståndpunkt vid första behandlingen, som antogs den 7 september 
2021, till fullo återspeglar den överenskommelse som nåddes i början av andra behandlingen, 
är rekommendationen för andra behandlingen att godkänna rådets ståndpunkt.
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