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KORTFATTAD MOTIVERING

Under de senaste åren har EU ställts inför ett ökat antal utmaningar vad gäller migration, 
mobilitet och säkerhet. För att hantera dessa frågor föreslog kommissionen i maj 2018 en 
betydande ökning av anslagen till migration och gränsförvaltning för perioden 2021–2027.

Den föreslagna förordning som fastställer instrumentet för ekonomiskt stöd för 
gränsförvaltning och visering ingår inom ramen för Fonden för integrerad gränsförvaltning 
och fokuserar enbart på åtgärder i samband med personkontroll vid gränskontroller.

På det hela taget stöder föredraganden förslaget till förordning, där finansieringsramen för en 
stark och effektiv gränsförvaltning anges samtidigt som den fria rörligheten för personer 
skyddas. Föredraganden värdesätter särskilt den utökade finansieringsramen för denna fond, 
den ökade flexibiliteten som främjar en mer effektiv hantering av nya utmaningar, 
inriktningen på god resursanvändning samt en bättre ram för övervakning och utvärdering. 

Därför anser föredraganden att instrumentet, särskilt vad gäller dess externa dimension, är 
tillfredsställande och svarar mot EU:s prioriteringar. Särskild uppmärksamhet bör dock riktas 
mot att säkra samstämmighet och främja synergier mellan detta instrument och all övrig 
finansiering på området migration och gränsförvaltning, vare sig det sker genom EU:s externa 
finansieringsinstrument eller genom andra av EU:s instrument och fonder med en extern 
dimension, såsom Asyl- och migrationsfonden.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
77.2 och 79.2 d,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
77.2, 79.2 d och 80,

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I enlighet med artikel 80 i EUF-
fördraget bör denna politik och dess 
genomförande styras av principen om 
solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, 
även i finansiellt avseende, mellan 
medlemsstaterna.

(2) I enlighet med artikel 80 i EUF-
fördraget bör denna politik och dess 
genomförande styras av principen om 
solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, 
även i finansiellt avseende, mellan alla 
unionens medlemsstater.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Instrumentet bör genomföras i full 
överensstämmelse med de rättigheter och 
principer som fastställs i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och med unionens 
internationella åtaganden avseende 
grundläggande rättigheter.

(15) Instrumentet bör genomföras i full 
överensstämmelse med de rättigheter och 
principer som fastställs i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och med unionens 
internationella åtaganden avseende 
grundläggande rättigheter och med 
principen om ”non-refoulement”. Det 
måste dessutom genomföras med 
fullständig respekt för principerna om 
transparens och spårbarhet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att stärka den maritima 
verksamhetens komplementaritet och 
enhetlighet, undvika dubbelarbete och 
minska budgetpåfrestningarna på ett 
område med så kostsam verksamhet som 
det maritima området, bör instrumentet 
stödja multifunktionella maritima insatser 
vars huvudsakliga syfte är 
gränsövervakning, men som dessutom 
samtidigt kan syfta till andra mål.

(33) För att stärka den maritima 
verksamhetens komplementaritet och 
enhetlighet, undvika dubbelarbete och 
minska budgetpåfrestningarna på ett 
område med så kostsam verksamhet som 
det maritima området, bör instrumentet 
stödja multifunktionella maritima insatser 
vars huvudsakliga syfte är 
gränsövervakning, men som dessutom 
samtidigt kan syfta till andra mål med 
koppling till detta, såsom bekämpning av 
människohandel.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) De åtgärder i, och med anknytning 
till, tredjeländer vilka finansieras genom 
instrumentet bör genomföras i fullständig 
synergi, överensstämmelse och 
komplementaritet med andra åtgärder 
utanför unionen som finansieras genom 
unionens instrument för externt bistånd. I 
synnerhet bör fullständig 
överensstämmelse vid genomförandet av 
dessa åtgärder eftersträvas med principerna 
och de allmänna målen för unionens yttre 
åtgärder och utrikespolitik rörande landet 
eller regionen i fråga. När det gäller den 
externa dimensionen bör instrumentet 
inriktas på stöd som ska förbättra 
samarbetet med tredjeländer och stärka 
centrala aspekter i deras 
gränsövervaknings- och 
gränsförvaltningskapacitet på områden av 
intresse för unionens migrationspolitik och 
säkerhetsmål.

(34) De åtgärder i, och med anknytning 
till, tredjeländer vilka finansieras genom 
instrumentet bör genomföras i fullständig 
synergi, överensstämmelse och 
komplementaritet med andra åtgärder 
utanför unionen som finansieras genom 
unionens instrument för externt bistånd
samt varje annat EU-
finansieringsinstrument som har en 
extern dimension, exempelvis Asyl- och 
migrationsfonden. I synnerhet bör 
fullständig överensstämmelse vid 
genomförandet av dessa åtgärder 
eftersträvas med principerna och de 
allmänna målen för unionens yttre åtgärder 
och utrikespolitik rörande landet eller 
regionen i fråga. När det gäller den externa 
dimensionen bör instrumentet inriktas på 
stöd som ska förbättra samarbetet med 
tredjeländer och stärka centrala aspekter i 
deras gränsövervaknings- och 
gränsförvaltningskapacitet på områden av 
intresse för unionens migrationspolitik och 
säkerhetsmål.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att uppfylla de mål som anges i 
denna förordning bör instrumentet 
återspegla behovet av större flexibilitet och 
förenkling, samtidigt som det uppfyller 
krav på förutsebarhet och säkerställer en 
rättvis och transparent resursfördelning.

(37) För att uppfylla de mål som anges i 
denna förordning bör instrumentet 
återspegla behovet av större flexibilitet och 
förenkling, samtidigt som det uppfyller 
krav på förutsebarhet och säkerställer en 
rättvis och transparent resursfördelning. 
För att uppfylla kraven i termer av 
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finansieringens transparens ska 
kommissionen, i samarbete med 
medlemsstaterna, offentliggöra 
information om utvecklingen av de årliga 
och fleråriga programmen i den tematiska 
delen. Medlemsstaterna bör ha skyldighet 
att utbyta all den information som de 
innehar om utvecklingen av program 
under delad förvaltning. Denna 
information bör centraliseras av 
kommissionen och offentliggöras på en 
enskild portal.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) En del av de tillgängliga medlen 
inom ramen för instrumentet kan också 
tilldelas medlemsstaternas program för 
genomförande av särskilda åtgärder, utöver 
den initiala tilldelningen. Dessa särskilda 
åtgärder bör identifieras på unionsnivå och 
bör omfatta åtgärder som kräver samarbete 
eller åtgärder som behövs för att hantera 
utvecklingen inom unionen och som kräver 
att ytterligare medel görs tillgängliga för en 
eller flera medlemsstater, såsom förvärv 
via medlemsstaternas nationella program 
av teknisk utrustning som Europeiska 
gräns- och kustbevakningsbyrån behöver 
för att bedriva sin insatsverksamhet, 
modernisering av handläggningen av 
viseringsansökningar, utveckling av nya 
storskaliga it-system och inrättande av 
interoperabilitet mellan systemen. Dessa 
särskilda åtgärder kommer att fastställas av 
kommissionen i dess arbetsprogram.

(43) En del av de tillgängliga medlen 
inom ramen för instrumentet kan också 
tilldelas medlemsstaternas program för 
genomförande av särskilda åtgärder, utöver 
den initiala tilldelningen. Dessa särskilda 
åtgärder bör identifieras på unionsnivå och 
bör omfatta åtgärder som kräver samarbete 
mellan medlemsstater eller åtgärder som 
behövs för att hantera utvecklingen inom 
unionen och som kräver att ytterligare 
medel görs tillgängliga för en eller flera 
medlemsstater, såsom förvärv via 
medlemsstaternas nationella program av 
teknisk utrustning som Europeiska gräns-
och kustbevakningsbyrån behöver för att 
bedriva sin insatsverksamhet, 
modernisering av handläggningen av 
viseringsansökningar, utveckling av nya 
storskaliga it-system och inrättande av 
interoperabilitet mellan systemen. Dessa 
särskilda åtgärder kommer att fastställas av 
kommissionen i dess arbetsprogram.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Som en del av Fonden för 
integrerad gränsförvaltning ska 
instrumentets politiska mål vara att 
säkerställa en stark och effektiv europeisk 
integrerad gränsförvaltning vid de yttre 
gränserna och samtidigt skydda den fria 
rörligheten för personer inom unionen, i 
full överensstämmelse med unionens 
åtaganden om grundläggande rättigheter, 
och därigenom bidra till att garantera en 
hög säkerhetsnivå i unionen.

1. Som en del av Fonden för 
integrerad gränsförvaltning ska 
instrumentets politiska mål vara att 
säkerställa en stark och effektiv europeisk 
integrerad gränsförvaltning vid de yttre 
gränserna och samtidigt skydda den fria 
rörligheten för personer inom unionen, i 
full överensstämmelse med unionens 
åtaganden om grundläggande rättigheter, 
och därigenom bidra till att garantera en 
hög skydds- och säkerhetsnivå i unionen.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stödja en effektiv europeisk 
integrerad gränsförvaltning vid de yttre 
gränserna som genomförs av den 
europeiska gräns- och kustbevakningen 
genom delat ansvar mellan Europeiska 
gräns- och kustbevakningsbyrån och de 
nationella myndigheter som ansvarar för 
gränsförvaltning, för att underlätta laglig 
gränspassage, förebygga och upptäcka 
olaglig invandring och gränsöverskridande 
brottslighet samt för att på ett effektivt sätt 
hantera migrationsströmmarna.

(a) Stödja en effektiv europeisk 
integrerad gränsförvaltning vid de yttre 
gränserna som genomförs av den 
europeiska gräns- och kustbevakningen 
genom delat ansvar mellan Europeiska 
gräns- och kustbevakningsbyrån och de 
nationella myndigheter som ansvarar för 
gränsförvaltning, för att underlätta laglig 
gränspassage, förebygga och upptäcka 
irreguljär invandring och 
gränsöverskridande brottslighet samt för att 
på ett effektivt sätt hantera 
migrationsströmmarna, samtidigt som 
respekten för asylrätten garanteras och 
principerna om solidaritet och rättvis 
fördelning av bördor tillämpas.

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Åtgärder som finansieras genom 
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detta instrument ska genomföras i full 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheterna och med den mänskliga 
värdigheten. I synnerhet ska åtgärderna 
vara förenliga med bestämmelserna i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, unionens 
dataskyddslagstiftning, Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna (Europakonventionen), 
principen om rättvis behandling av 
tredjelandsmedborgare, rätten till asyl och 
internationellt skydd, principen om ”non-
refoulement” samt unionens och 
medlemsstaternas internationella 
skyldigheter enligt de internationella 
instrument som de har undertecknat, till 
exempel Genèvekonventionen av den 
28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga 
ställning, kompletterad genom New York-
protokollet av den 31 januari 1967.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. När medlemsstaterna genomför 
åtgärder som finansieras genom detta 
instrument och som är kopplade till 
sjögränsövervakning ska de särskilt 
uppmärksamma sina skyldigheter enligt 
internationell sjörätt att bistå personer i 
nöd. I detta avseende kan utrustning och 
system som får stöd av instrumentet 
användas för sökning och räddning i 
situationer som kan uppstå under 
gränsövervakningsinsatser till sjöss, och 
därigenom bidra till att säkerställa skydd 
och räddningsinsatser till sjöss.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
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Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska säkerställa att det stöd 
som tillhandahålls enligt denna förordning 
och av medlemsstaterna är förenligt med 
unionens relevanta verksamhet, politik och 
prioriteringar, och att det kompletterar 
övriga unionsinstrument.

2. Kommissionen, 
Europaparlamentet och medlemsstaterna 
ska säkerställa att det stöd som 
tillhandahålls enligt denna förordning och 
av medlemsstaterna är förenligt med 
unionens relevanta verksamhet, politik och 
prioriteringar, och att det kompletterar 
övriga unionsinstrument.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska inom ramen för 
de årliga anslagen i unionens budget 
fastställa det totala belopp som ställs till 
förfogande för den tematiska delen.

5. Kommissionen ska, efter att ha 
hört Europaparlamentet, inom ramen för 
de årliga anslagen i unionens budget 
fastställa det totala belopp som ställs till 
förfogande för den tematiska delen.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att ange vilka mål och åtgärder 
som ska stödjas och specificera belopp för 
var och en av de komponenter som anges i
punkt 1 ska kommissionen anta 
finansieringsbeslut i den mening som avses 
i artikel 110 i budgetförordningen för den 
tematiska delen. Det totala belopp som 
reserveras för blandfinansieringsinsatser 
ska anges i finansieringsbesluten, i 
tillämpliga fall.

6. För att ange vilka mål och åtgärder 
som ska stödjas och specificera belopp för 
var och en av de komponenter som anges i 
punkt 1 ska kommissionen, efter att ha 
hört Europaparlamentet, anta 
finansieringsbeslut i den mening som avses 
i artikel 110 i budgetförordningen för den 
tematiska delen. Det totala belopp som 
reserveras för blandfinansieringsinsatser 
ska anges i finansieringsbesluten, i 
tillämpliga fall.

Ändringsförslag 15
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Efter antagandet av ett sådant 
finansieringsbeslut som avses i punkt 3 får 
kommissionen ändra de program som 
genomförs genom delad förvaltning i 
enlighet med detta.

7. Efter antagandet av ett sådant 
finansieringsbeslut som avses i punkt 3 får 
kommissionen, efter att ha hört 
Europaparlamentet, ändra de program 
som genomförs genom delad förvaltning i 
enlighet med detta.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta avsnitt ska tillämpas på den 
del av finansieringsramen som avses i 
artikel 7.2 a, och på de tilläggsmedel som 
ska genomföras under delad förvaltning 
enligt kommissionens beslut för den 
tematiska del som avses i artikel 8.

1. Detta avsnitt ska tillämpas på den 
del av finansieringsramen som avses i 
artikel 7.2 a, och på de tilläggsmedel som 
ska genomföras under delad förvaltning 
enligt kommissionens beslut, antaget efter 
samråd med Europaparlamentet, för den 
tematiska del som avses i artikel 8.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska säkerställa att 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån och, när så är 
lämpligt, eu-LISA, i ett tidigt skede 
involveras i arbetet med att utveckla 
medlemsstaternas program, i den mån detta 
omfattas av byråernas befogenheter.

2. Kommissionen och 
Europaparlamentet ska säkerställa att 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån och, när så är 
lämpligt, eu-LISA, i ett tidigt skede 
involveras i arbetet med att utveckla 
medlemsstaternas program, i den mån detta 
omfattas av byråernas befogenheter.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
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Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den ska samråda med Europeiska 
gräns- och kustbevakningsbyrån om 
utkasten till program, med särskild tonvikt 
på verksamhet som omfattas av driftsstöd i 
enlighet med artikel 3.2 a, för att 
säkerställa konsekvens och 
komplementaritet mellan byråns respektive 
medlemsstaternas åtgärder i fråga om 
gränsförvaltning, undvika 
dubbelfinansiering samt för att uppnå 
kostnadseffektivitet.

3. Kommissionen ska samråda med 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån om utkasten till 
program, med särskild tonvikt på 
verksamhet som omfattas av driftsstöd i 
enlighet med artikel 3.2 a, för att 
säkerställa konsekvens och 
komplementaritet mellan byråns respektive 
medlemsstaternas åtgärder i fråga om 
gränsförvaltning, undvika 
dubbelfinansiering samt för att uppnå 
kostnadseffektivitet.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får involvera 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån och, när så är 
lämpligt, eu-LISA i övervaknings- och 
utvärderingsuppgifter som avses i avsnitt 5, 
i synnerhet för att säkerställa att de 
åtgärder som genomförs med stöd av 
instrumentet är förenliga med unionens 
relevanta regelverk och överenskomna 
unionsprioriteringar.

4. Kommissionen och 
Europaparlamentet får involvera 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån och, när så är 
lämpligt, eu-LISA i övervaknings- och 
utvärderingsuppgifter som avses i avsnitt 5, 
i synnerhet för att säkerställa att de 
åtgärder som genomförs med stöd av 
instrumentet är förenliga med unionens 
relevanta regelverk och överenskomna 
unionsprioriteringar.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 12 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. När det gäller operativ utrustning, 
bland annat transportmedel, och 
kommunikationssystem som krävs för 
effektiv och säker gränskontroll och som 

12. När det gäller operativ utrustning, 
bland annat transportmedel, och 
kommunikationssystem som krävs för 
effektiv och säker gränskontroll samt för 
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förvärvats med stöd av detta instrument ska 
följande gälla:

sök- och räddningsinsatser, som 
förvärvats med stöd av detta instrument, 
ska följande gälla:

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Utbildning på området 
gränsförvaltning som utförs med stöd från 
detta instrument ska grundas på relevanta 
harmoniserade och kvalitetssäkrade 
europeiska standarder för gemensam 
utbildning för gräns- och kustbevakning.

13. Utbildning på området 
gränsförvaltning som utförs med stöd från 
detta instrument ska grundas på relevanta
harmoniserade och kvalitetssäkrade 
europeiska standarder för gemensam 
utbildning för gräns- och kustbevakning 
och ska i synnerhet beakta 
människorättsfrågor och internationella 
konventioner relaterade till sådana 
frågor.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska 2024 tilldela de 
berörda medlemsstaternas program det 
tilläggsbelopp som avses i artikel 10.1 b i 
enlighet med de kriterier som anges i 
punkterna 1 c och 2–11 i bilaga I. 
Tilldelningen ska grunda sig på de senaste 
tillgängliga statistiska uppgifterna för de 
kriterier som anges i punkterna 1 c och 2–
11 i bilaga I. Finansieringen ska gälla 
perioden från och med kalenderåret 2025.

1. År 2024 ska kommissionen, efter 
att ha hört Europaparlamentet, tilldela de 
berörda medlemsstaternas program det 
tilläggsbelopp som avses i artikel 10.1 b i 
enlighet med de kriterier som anges i 
punkterna 1 c och 2–11 i bilaga I. 
Tilldelningen ska grunda sig på de senaste 
tillgängliga statistiska uppgifterna för de 
kriterier som anges i punkterna 1 c och 2–
11 i bilaga I. Finansieringen ska gälla 
perioden från och med kalenderåret 2025.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tilldelningen av medel från den 
tematiska delen från och med 2025 ska, om 
lämpligt, beakta de framsteg som gjorts för 
att uppnå delmålen i den prestationsram 
som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och konstaterade brister i 
genomförandet.

3. Tilldelningen av medel från den 
tematiska delen från och med 2025 ska, om 
lämpligt, beakta de framsteg som gjorts för 
att uppnå delmålen i den prestationsram 
som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och konstaterade brister i 
genomförandet. Programmen ska vara 
föremål för en halvtidsöversyn i enlighet 
med artiklarna 14 och 40 i förordning 
(EU) … / ... [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] och artikel 
26 i den här förordningen.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska i programmet 
och i de årliga prestationsrapporter som 
avses i artikel 27 motivera användningen 
av driftsstöd för att uppnå den här 
förordningens mål. Innan kommissionen 
godkänner programmet ska den, efter 
samråd med Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån om frågor som 
omfattas av byråns befogenheter i enlighet 
med artikel 12.3, bedöma utgångsläget i de 
medlemsstater som har meddelat sin avsikt 
att använda driftsstöd, med beaktande av 
den information som dessa medlemsstater 
har tillhandahållit och, i tillämpliga fall, 
information som finns tillgänglig till följd 
av Schengenutvärderingar och 
sårbarhetsanalyser, inklusive de 
rekommendationer som gjorts efter 
Schengenutvärderingarna och 
sårbarhetsanalyserna.

4. Medlemsstaterna ska i programmet 
och i de årliga prestationsrapporter som 
avses i artikel 27 motivera användningen 
av driftsstöd för att uppnå den här 
förordningens mål. Innan kommissionen 
godkänner programmet ska den, efter att 
ha hört Europaparlamentet och efter 
samråd med Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån om frågor som 
omfattas av byråns befogenheter i enlighet 
med artikel 12.3, bedöma utgångsläget i de 
medlemsstater som har meddelat sin avsikt 
att använda driftsstöd, med beaktande av 
den information som dessa medlemsstater 
har tillhandahållit och, i tillämpliga fall, 
information som finns tillgänglig till följd 
av Schengenutvärderingar och 
sårbarhetsanalyser, inklusive de 
rekommendationer som gjorts efter 
Schengenutvärderingarna och 
sårbarhetsanalyserna.

Ändringsförslag 25
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Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet får stödja åtgärder för tekniskt 
bistånd som genomförs på kommissionens 
initiativ eller på dennas vägnar. Dessa 
åtgärder får finansieras till 100 %.

Instrumentet får stödja åtgärder för tekniskt 
bistånd som genomförs på kommissionens 
initiativ eller på dennas vägnar, efter 
samråd med Europaparlamentet. Dessa 
åtgärder får finansieras till 100 %.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet (i 
synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat) genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medierna och allmänheten.

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, 
transparens och spårbarhet (i synnerhet 
när de marknadsför åtgärderna och deras 
resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, 
verkningsfull och proportionell riktad 
information till olika målgrupper, däribland 
medierna och allmänheten.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med rapporteringskraven 
i artikel 43.3 h i iii i budgetförordningen
ska kommissionen informera 
Europaparlamentet och rådet om 
prestationerna i enlighet med bilaga V.

1. I enlighet med rapporteringskraven 
i artikel 41.3 h i och ii i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/10461a, 
ska kommissionen årligen informera 
Europaparlamentet och rådet om 
prestationerna i enlighet med bilaga V.

____________________

1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
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unionens allmänna budget, om ändring 
av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 
541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genomföra en 
halvtidsutvärdering och en 
efterhandsutvärdering av denna förordning, 
inbegripet av de åtgärder som vidtas inom 
ramen för detta instrument.

1. Kommissionen ska genomföra en 
halvtidsutvärdering och en 
efterhandsutvärdering av denna förordning, 
inbegripet av de åtgärder som vidtas inom 
ramen för detta instrument. Resultaten av 
utvärderingen ska utan dröjsmål 
vidarebefordras till Europaparlamentet.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Efter halvtidsutvärderingen och 
efterhandsutvärderingen ska 
kommissionen förelägga 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén följande: ((

a) En preliminär utvärderingsrapport för 
denna förordning senast i juni 2024. Den 
preliminära utvärderingsrapporten ska 
innehålla en bedömning av den 
halvtidsöversyn som genomförts i enlighet 
med denna förordning och förordning 
(EU) nr .../.... [förordningen om 
gemensamma bestämmelser].
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b) En efterhandsutvärderingsrapport om 
konsekvenserna av denna förordning och 
av de särskilda förordningarna efter 
avslutandet av de nationella programmen, 
senast den 30 juni 2027. 

Europaparlamentet ska bjuda in 
kommissionen till en strukturerad dialog 
om halvtidsöversynen och 
efterhandsutvärderingen.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari 2023, och 
senast samma datum varje efterföljande år 
till och med 2031, ska medlemsstaterna till 
kommissionen överlämna en årlig 
prestationsrapport i enlighet med artikel 
36.6 i förordning (EU) …/... [förordningen 
om gemensamma bestämmelser]. Den 
rapport som lämnas in 2023 ska omfatta 
genomförandet av det program som
genomförts till och med den 30 juni 2022.

1. Senast den 15 februari 2023, och 
senast samma datum varje efterföljande år 
till och med 2031, ska medlemsstaterna till 
kommissionen och till Europaparlamentet
överlämna en årlig prestationsrapport i 
enlighet med artikel 36.6 i förordning (EU) 
..../... [förordningen om gemensamma 
bestämmelser]. Den rapport som lämnas in 
2023 ska omfatta genomförandet av det 
program som genomförts till och med den 
30 juni 2022.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 32 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 1 
januari 2021.

Den ska tillämpas från och med den 1 
januari 2021 till och med den 31 december 
2027.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – led ha (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Utbyte av bästa praxis för att 
bedöma, främja, stödja och vidareutveckla 
unionens politik och mål, särskilt när det 
gäller skyddet av de grundläggande 
rättigheterna i samband med de olika 
komponenterna i gränskontrollen, särskilt 
när det gäller identifiering, omedelbart 
stöd och hänvisning till skyddstjänster för 
utsatta personer, i synnerhet kvinnor, 
barn och ensamkommande minderåriga.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Åtgärder som syftar till att förbättra 
driftskompatibiliteten inom it-system och 
kommunikationsnät.
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