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EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT 

 

fastställd vid första behandlingen den 14 december 2011 

 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om 

ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för 

stöd inför anslutningen 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 212.2, 

 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet1, och 

 

av följande skäl: 

(1) Enligt rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett 

instrument för stöd inför anslutningen2 ska stöd ges till kandidatländer och potentiella 

kandidatländer till deras gradvisa anpassning till unionens normer och politik, inklusive 

i tillämpliga fall till unionsregelverket, med tanke på ett framtida medlemskap. 

                                                           
1  Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 december 2011. 
2 EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:SOM:SV:HTML


 

 

(2) Förordning (EG) nr 1085/2006 gör klar åtskillnad på kandidatländer och potentiella 

kandidatländer.  

(3) Europeiska rådet välkomnade vid sitt möte den 17 juni 2010 kommissionens yttrande 

om Islands ansökan om medlemskap i unionen och konstaterade att Island uppfyller de 

politiska kriterier som fastställdes vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn 1993 och 

beslutade att anslutningsförhandlingar med Island borde inledas. Island är därmed ett 

kandidatland.  

(4) Europeiska rådet ställde sig vid sitt möte den 17 december 2010 bakom rådets slutsatser 

av den 14 december 2010 om utvidgning och beslutade att ge Montenegro status som 

kandidatland. 

(5) Rådet har uppmanat kommissionen att föreslå en ändring av artikel 19 i förordning (EG) 

nr 1085/2006 i syfte att förtydliga reglerna om deltagande i tilldelningen av 

bidragskontrakt finansierade genom IPA-medel för gränsöverskridande arbete och 

säkerställa överensstämmelse med andra instrument för externt bistånd, särskilt det 

europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI).  

(6) I rådets förordning (EG) nr 389/2006 av den 27 februari 2006 om införande av en 

stödordning för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska 

befolkningsgruppen1 anges att den kommitté som inrättas genom rådets förordning 

(EEG) nr 3906/89 av den 18 december 1989 om ekonomiskt stöd till vissa länder i 

centrala och östra Europa2 (nedan kallad Pharekommittén) ska bistå kommissionen i 

förvaltningen av stödet till den turkcypriotiska befolkningsgruppen. I enlighet med 

artikel 25 i förordning (EG) nr 1085/2006 har förordning (EEG) nr 3906/89 upphävts, 

men den är fortsatt tillämplig på rättsakter och åtaganden som avser genomförande av 

budgetåren före 2007. Eftersom förordning (EG) nr 389/2006 fortsätter att vara den 

grundläggande rättsakten för ekonomiskt stöd till den turkcypriotiska 

befolkningsgruppen efter dessa budgetår bör Pharekommittén vara kvar för detta 

ändamål.  

(7) Förordning (EG) nr 1085/2006 bör därför ändras i enlighet med detta. 

                                                           
1  EUT L 65, 7.3.2006, s. 5. 
2  EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. 



 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Förordning (EG) nr 1085/2006 ska ändras på följande sätt: 

(1) I artikel 19 ska följande punkt läggas till:  

"9. Bestämmelserna i punkterna 1–8 ska inte hindra deltagandet av vissa kategorier av 

organisationer som på grund av sin karaktär eller sin lokalisering är berättigade att 

delta med hänsyn till målen för åtgärden." 

(2) I artikel 25.1 ska andra stycket ersättas med följande: 

"Dessa förordningar och förordning (EG) nr 2666/2000 ska fortsätta att gälla för 

rättsakter och åtaganden som avser genomförande av budgetåren före 2007, för 

genomförandet av artikel 31 i akten om villkoren för Republiken Bulgariens och 

Rumäniens anslutning och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för 

Europeiska unionen* samt för tillämpningen av artikel 3 enligt rådets förordning (EG) 

nr 389/2006 av den 27 februari 2006 om införande av en stödordning för att stimulera 

den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen**. 

______________________________ 

* EUT L 157, 21.6.2005, s. 203. 

** EUT L 65, 7.3.2006, s. 5." 



 

 

(3) I bilaga I ska följande införas efter posten om Kroatien:  

"— Island  

–– Montenegro" 

(4) I bilaga II skall följande poster utgå:  

"— Island  

–– Montenegro" 

Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens 

officiella tidning. 

 

 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i  

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

Ordförande Ordförande 

 

 
 


