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Ändringsförslag 387
Elly Schlein, Norbert Neuser

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
209, 212 och 322.1,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
208, 209, 212 och 322.1,

Or. en

Ändringsförslag 388
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I enlighet med artikel 3.5 i EU-
fördraget ska unionen i sina förbindelser 
med den övriga världen bekräfta och 
främja sina värderingar och intressen 
samt bidra till skydd av sina medborgare. 
Den ska bidra till fred, säkerhet, hållbar 
utveckling av vår jord, solidaritet och 
ömsesidig respekt mellan folken, fri och 
rättvis handel, utrotning av fattigdomen 
och skydd för de mänskliga rättigheterna, 
särskilt barnets rättigheter, samt till strikt 
efterlevnad och utveckling av 
internationell rätt, inklusive respekt för 
principerna i Förenta nationernas stadga.

Or. en

Ändringsförslag 389
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
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Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) I enlighet med artikel 21 i
fördraget om Europeiska unionen ska 
unionens åtgärder i internationella 
sammanhang utgå från de principer som 
har legat till grund för dess egen 
tillblivelse, utveckling och utvidgning och 
som den strävar efter att föra fram i 
resten av världen: demokrati, rättsstaten, 
de mänskliga rättigheternas och 
grundläggande friheternas universalitet 
och odelbarhet, respekt för människors 
värde, jämlikhet och solidaritet samt 
respekt för principerna i Förenta 
nationernas stadga och i folkrätten. 
Unionen ska sörja för samstämmigheten 
mellan de olika områden som omfattas av 
dess yttre åtgärder och mellan dessa och 
övrig politik. Unionen ska verka för att 
säkerställa en hög grad av samarbete 
inom alla områden för internationella 
förbindelser. Det breda utbud av åtgärder 
som möjliggörs genom denna förordning 
bör bidra till målen som anges i den 
artikeln i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 390
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl -1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1b) Enligt artikel 11 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
miljöskyddskraven integreras i 
utformningen och genomförandet av 
unionens politik och verksamhet, särskilt i 
syfte att främja en hållbar utveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 391
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl -1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1c) Enligt artikel 8.1 i fördraget om 
Europeiska unionen ska unionen utveckla 
särskilda förbindelser med närbelägna 
länder i syfte att skapa ett område med 
välstånd och god grannsämja som 
grundar sig på unionens värderingar och 
utmärks av nära och fredliga förbindelser 
som bygger på samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 392
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl -1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1d) Agenda 2030 för hållbar 
utveckling, som antogs av alla FN:s 
medlemsstater 2015, ger en gemensam 
plan för fred och välstånd för människor 
och planeten, nu och i framtiden. De 17 
målen för hållbar utveckling är ett 
erkännande av att utrotning av fattigdom, 
det första målet för hållbar utveckling, 
och andra umbäranden måste gå hand i 
hand med strategier som förbättrar hälsa 
och utbildning, minskar ojämlikheten och 
stimulerar ekonomisk tillväxt, samtidigt 
som man tar itu med 
klimatförändringarna och arbetar för att 
bevara våra hav och skogar.

Or. en
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Ändringsförslag 393
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det allmänna målet för 
programmet ”instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete” (nedan 
kallat instrumentet) bör vara att slå vakt 
om och främja unionens värden och 
intressen i hela världen genom att sträva
efter att genomföra de målsättningar och 
principer för unionens yttre åtgärder som 
fastställs i artiklarna 3.5, 8 och 21 i 
fördraget om Europeiska unionen.

(1) Målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att tillhandahålla finansieringsramen 
för att stödja upprätthållandet och 
främjandet av unionens värden och 
intressen i hela världen i enlighet med de 
målsättningar och principer för unionens 
yttre åtgärder som fastställs i artiklarna 3.5, 
8 och 21 i fördraget om Europeiska 
unionen, inklusive respekten för de 
grundläggande rättigheterna och 
principerna samt skyddet och främjandet 
av mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 394
Mirja Vehkaperä

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det allmänna målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att slå vakt om och främja unionens 
värden och intressen i hela världen genom 
att sträva efter att genomföra de 
målsättningar och principer för unionens 
yttre åtgärder som fastställs i artiklarna 3.5, 
8 och 21 i fördraget om Europeiska 

(1) Det allmänna målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att främja hållbar utveckling, bidra 
till att utrota fattigdom, bekämpa 
orättvisor i alla dess former och att slå 
vakt om och främja unionens värden och 
intressen i hela världen genom att sträva 
efter att genomföra de målsättningar och 
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unionen. principer för unionens yttre åtgärder som 
fastställs i artiklarna 3.5, 8 och 21 i 
fördraget om Europeiska unionen, samt 
artikel 208 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 395
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det allmänna målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att slå vakt om och främja unionens 
värden och intressen i hela världen genom 
att sträva efter att genomföra de 
målsättningar och principer för unionens 
yttre åtgärder som fastställs i artiklarna 3.5, 
8 och 21 i fördraget om Europeiska 
unionen.

(1) Det allmänna målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att slå vakt om och främja unionens 
värden och intressen i hela världen genom 
att sträva efter att genomföra de 
målsättningar och principer för unionens 
yttre åtgärder som fastställs i artiklarna 3.5, 
8 och 21 i fördraget om Europeiska 
unionen. Det bör noteras att den politik 
för inrikes frågor som EU för i praktiken 
ofta bryter mot de värden unionen
försöker göra gällande på internationell 
nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 396
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det allmänna målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 

(1) Det allmänna målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 
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utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att slå vakt om och främja unionens 
värden och intressen i hela världen genom 
att sträva efter att genomföra de 
målsättningar och principer för unionens 
yttre åtgärder som fastställs i artiklarna 3.5, 
8 och 21 i fördraget om Europeiska 
unionen.

utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att slå vakt om och främja hållbar 
utveckling, skydda miljön och den 
biologiska mångfalden, bekämpa 
klimatförändringarna, utrota fattigdomen 
och ta itu med ojämlikhet som en del av
unionens värden och intressen i hela 
världen genom att sträva efter att 
genomföra de målsättningar och principer 
för unionens yttre åtgärder som fastställs i 
artiklarna 3.5, 8, 21 och 208 i fördraget om 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 397
Elly Schlein, Norbert Neuser

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det allmänna målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att slå vakt om och främja unionens 
värden och intressen i hela världen genom 
att sträva efter att genomföra de 
målsättningar och principer för unionens 
yttre åtgärder som fastställs i artiklarna 3.5, 
8 och 21 i fördraget om Europeiska 
unionen.

(1) Det allmänna målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att främja hållbar utveckling, bidra 
till att utrota fattigdom, bekämpa 
orättvisor och att slå vakt om och främja 
unionens värden och intressen i hela 
världen genom att sträva efter att 
genomföra de målsättningar och principer 
för unionens yttre åtgärder som fastställs i 
artiklarna 3.5, 8 och 21 i fördraget om 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 398
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Skäl 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det allmänna målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att slå vakt om och främja unionens 
värden och intressen i hela världen genom 
att sträva efter att genomföra de 
målsättningar och principer för unionens 
yttre åtgärder som fastställs i artiklarna 3.5, 
8 och 21 i fördraget om Europeiska 
unionen.

(1) Det allmänna målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att främja hållbar utveckling, bidra 
till att utrota fattigdom, bekämpa 
orättvisor i alla dess former och att slå 
vakt om och främja unionens värden och 
intressen i hela världen genom att sträva 
efter att genomföra de målsättningar och 
principer för unionens yttre åtgärder som 
fastställs i artiklarna 3.5, 8 och 21 i 
fördraget om Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 399
Doru-Claudian Frunzulică

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det allmänna målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att slå vakt om och främja unionens 
värden och intressen i hela världen genom 
att sträva efter att genomföra de 
målsättningar och principer för unionens 
yttre åtgärder som fastställs i artiklarna 3.5, 
8 och 21 i fördraget om Europeiska 
unionen.

(1) Det allmänna målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att främja hållbar utveckling, bidra 
till att utrota fattigdom, bekämpa 
orättvisor i alla dess former och att slå 
vakt om och främja unionens värden och 
intressen i hela världen genom att sträva 
efter att genomföra de målsättningar och 
principer för unionens yttre åtgärder som 
fastställs i artiklarna 3.5, 8 och 21 i 
fördraget om Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 400
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det allmänna målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att slå vakt om och främja unionens 
värden och intressen i hela världen genom 
att sträva efter att genomföra de 
målsättningar och principer för unionens 
yttre åtgärder som fastställs i artiklarna 3.5, 
8 och 21 i fördraget om Europeiska 
unionen.

(1) Det allmänna målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att slå vakt om och främja unionens 
värden, principer och grundläggande
intressen i hela världen genom att sträva 
efter att genomföra de målsättningar och 
principer för unionens yttre åtgärder som 
fastställs i artiklarna 3.5, 8 och 21 i 
fördraget om Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 401
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I enlighet med artikel 21 i fördraget 
om Europeiska unionen ska unionen sörja 
för samstämmigheten mellan de olika 
områden som omfattas av dess yttre 
åtgärder och mellan dessa och övrig 
politik, samt verka för att säkerställa en 
hög grad av samarbete inom alla områden 
för internationella förbindelser. Det breda 
utbud av åtgärder som möjliggörs genom 
denna förordning bör bidra till målen som 
anges i den artikeln i fördraget.

(2) I enlighet med artikel 21 i fördraget 
om Europeiska unionen ska unionens 
åtgärder i internationella sammanhang 
utgå från de principer som har legat till 
grund för dess egen tillblivelse, utveckling 
och utvidgning och som den strävar efter 
att föra fram i resten av världen: 
demokrati, rättsstaten, de mänskliga 
rättigheternas och grundläggande 
friheternas universalitet och odelbarhet, 
respekt för människors värde, jämlikhet 
och solidaritet samt respekt för 
principerna i Förenta nationernas stadga 
och i folkrätten. Unionen ska sörja för 
samstämmigheten mellan de olika områden 
som omfattas av dess yttre åtgärder och
mellan dessa och övrig politik, samt verka 
för att säkerställa en hög grad av samarbete 
inom alla områden för internationella 
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förbindelser. Det breda utbud av åtgärder 
som möjliggörs genom denna förordning 
bör bidra till målen som anges i den 
artikeln i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 402
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I enlighet med artikel 21 i fördraget 
om Europeiska unionen ska unionen sörja 
för samstämmigheten mellan de olika 
områden som omfattas av dess yttre 
åtgärder och mellan dessa och övrig 
politik, samt verka för att säkerställa en
hög grad av samarbete inom alla områden 
för internationella förbindelser. Det breda 
utbud av åtgärder som möjliggörs genom 
denna förordning bör bidra till målen som 
anges i den artikeln i fördraget.

(2) I enlighet med artikel 21 i fördraget 
om Europeiska unionen ska det finnas 
konsekvens och samstämmighet mellan de 
olika målen och politiken för EU:s yttre 
åtgärder och övrig politik. 
Komplementaritet med andra externa 
finansieringsinstrument, särskilt 
instrumentet för föranslutningsstöd, bör 
garanteras genom en hög grad av 
samordning. I denna förordning bör man 
ange mål och möjliggöra åtgärder för att 
uppå en EU-utrikespolitik som baseras på 
regler och värderingar och en hög grad av 
samarbete inom alla områden för 
internationella förbindelser.

Or. en

Ändringsförslag 403
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I enlighet med artikel 21 i fördraget 
om Europeiska unionen ska unionen sörja 
för samstämmigheten mellan de olika 
områden som omfattas av dess yttre 

(2) I enlighet med artikel 21 i fördraget 
om Europeiska unionen ska unionen sörja 
för samstämmigheten mellan de olika 
områden som omfattas av dess yttre 
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åtgärder och mellan dessa och övrig 
politik, samt verka för att säkerställa en 
hög grad av samarbete inom alla områden 
för internationella förbindelser. Det breda 
utbud av åtgärder som möjliggörs genom 
denna förordning bör bidra till målen som 
anges i den artikeln i fördraget.

åtgärder och mellan dessa och övrig 
politik, samt verka för att säkerställa en 
hög grad av samarbete inom alla områden 
för internationella förbindelser, inbegripet 
dess kulturella dimension. Det breda 
utbud av åtgärder som möjliggörs genom 
denna förordning bör bidra till målen som 
anges i den artikeln i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 404
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Mänskliga rättigheter är en av de 
grundläggande principerna för EU:s yttre 
åtgärder. I detta instrument, bland andra, 
bör man ange mål för att främja och 
skydda mänskliga rättigheter, demokrati, 
rättsstatsprincipen, grundläggande 
friheter, respekt för mänsklig värdighet, 
jämlikhet och solidaritet, respekt för 
principerna i FN-stadgan och folkrätten, 
samtidigt som man även integrerar 
principer om mänskliga rättigheter i alla 
andra åtgärder som fastställs och 
genomförs genom denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 405
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt artikel 8 i fördraget om 
Europeiska unionen ska unionen utveckla 

utgår
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särskilda förbindelser med närbelägna 
länder i syfte att skapa ett område med 
välstånd och god grannsämja som 
grundar sig på unionens värderingar och 
utmärks av nära och fredliga förbindelser 
som bygger på samarbete. Denna 
förordning är avsedd att bidra till detta 
mål.

Or. en

Motivering

Detta stycke tas inte bort utan flyttas högre upp.

Ändringsförslag 406
Doru-Claudian Frunzulică

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt artikel 8 i fördraget om 
Europeiska unionen ska unionen utveckla 
särskilda förbindelser med närbelägna 
länder i syfte att skapa ett område med 
välstånd och god grannsämja som grundar 
sig på unionens värderingar och utmärks av 
nära och fredliga förbindelser som bygger 
på samarbete. Denna förordning är avsedd 
att bidra till detta mål.

(3) Enligt artikel 8 i fördraget om 
Europeiska unionen ska unionen utveckla 
särskilda förbindelser med närbelägna 
länder i syfte att undanröja bristande 
jämlikhet, jämställdhetsgapet och skapa 
ett område med välstånd och god 
grannsämja som grundar sig på unionens 
värderingar och utmärks av nära och 
fredliga förbindelser som bygger på 
samarbete. Denna förordning är avsedd att 
bidra till detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 407
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt artikel 8 i fördraget om (3) Enligt artikel 8 i fördraget om 
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Europeiska unionen ska unionen utveckla
särskilda förbindelser med närbelägna 
länder i syfte att skapa ett område med 
välstånd och god grannsämja som grundar 
sig på unionens värderingar och utmärks av 
nära och fredliga förbindelser som bygger 
på samarbete. Denna förordning är avsedd 
att bidra till detta mål.

Europeiska unionen ska unionen 
upprätthålla särskilda förbindelser med 
närbelägna länder i syfte att skapa ett 
område med välstånd, rättigheter, 
principer och god grannsämja som grundar 
sig på unionens värderingar och utmärks av 
nära och fredliga förbindelser som bygger 
på samarbete. Denna förordning är avsedd 
att bidra till detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 408
Doru-Claudian Frunzulică

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det främsta målet för unionens 
politik på området för 
utvecklingssamarbete, som fastställs i 
artikel 208 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, är minskning och 
på sikt utrotning av fattigdom. Unionens 
politik för utvecklingssamarbete bidrar 
också till målen för unionens yttre åtgärder, 
särskilt i syfte att främja en hållbar 
ekonomisk, social och miljömässig 
utveckling i utvecklingsländerna, med det 
primära syftet att utrota fattigdom, i 
enlighet med artikel 21.2 d i Fördraget om 
Europeiska unionen.

(4) Det främsta målet för unionens 
politik på området för 
utvecklingssamarbete, som fastställs i
artikel 208 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, är minskning och 
på sikt utrotning av fattigdom och bör 
komplettera och förstärka 
medlemsstaternas politik för 
utvecklingssamarbete. Unionens politik 
för utvecklingssamarbete bidrar också till 
målen för unionens yttre åtgärder, särskilt i 
syfte att främja en hållbar ekonomisk, 
social och miljömässig utveckling i 
utvecklingsländerna, med det primära 
syftet att utrota fattigdom, i enlighet med 
artikel 21.2 d i Fördraget om Europeiska 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 409
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Förslag till förordning
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det främsta målet för unionens 
politik på området för 
utvecklingssamarbete, som fastställs i 
artikel 208 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, är minskning och 
på sikt utrotning av fattigdom. Unionens 
politik för utvecklingssamarbete bidrar 
också till målen för unionens yttre åtgärder, 
särskilt i syfte att främja en hållbar 
ekonomisk, social och miljömässig 
utveckling i utvecklingsländerna, med det 
primära syftet att utrota fattigdom, i 
enlighet med artikel 21.2 d i Fördraget om 
Europeiska unionen.

(4) Det främsta målet för unionens 
politik på området för 
utvecklingssamarbete, som fastställs i 
artikel 208 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, är minskning och 
på sikt utrotning av fattigdom. Unionens 
politik för utvecklingssamarbete bidrar 
också till målen för unionens yttre åtgärder, 
särskilt i syfte att främja en hållbar 
ekonomisk, social, kulturell, utbildnings-
och miljömässig utveckling i 
utvecklingsländerna, med det primära 
syftet att utrota fattigdom, i enlighet med 
artikel 21.2 d i Fördraget om Europeiska 
unionen, samt att bevara freden, 
förebygga konflikter och stärka 
internationell säkerhet, i enlighet med 
artikel 21.2 c i fördraget om Europeiska 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 410
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det främsta målet för unionens 
politik på området för 
utvecklingssamarbete, som fastställs i 
artikel 208 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, är minskning och 
på sikt utrotning av fattigdom. Unionens 
politik för utvecklingssamarbete bidrar 
också till målen för unionens yttre åtgärder, 
särskilt i syfte att främja en hållbar 
ekonomisk, social och miljömässig 
utveckling i utvecklingsländerna, med det 
primära syftet att utrota fattigdom, i 
enlighet med artikel 21.2 d i Fördraget om 
Europeiska unionen.

(4) Det främsta målet för unionens 
politik på området för 
utvecklingssamarbete, som fastställs i 
artikel 208 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, är minskning och 
på sikt utrotning av fattigdom, ett mål som 
för närvarande ligger långt utom 
räckhåll. Unionens politik för 
utvecklingssamarbete bidrar också till 
målen för unionens yttre åtgärder, särskilt i 
syfte att främja en hållbar ekonomisk, 
social och miljömässig utveckling i 
utvecklingsländerna, med det primära 
syftet att utrota fattigdom, i enlighet med 
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artikel 21.2 d i Fördraget om Europeiska 
unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 411
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Fattigdom omfattar alla de 
områden där människor av båda könen är 
underprivilegierade och uppfattas som 
utestängda i olika samhällen och lokala 
sammanhang. Fattigdomens centrala 
aspekter omfattar ekonomiska, mänskliga, 
politiska, sociokulturella och skyddande 
möjligheter. Fattigdom står i samband 
med mänskliga möjligheter, t.ex. 
konsumtion och tryggad 
livsmedelsförsörjning, hälsa, utbildning, 
rättigheter, förmåga att göra sig hörd, 
människors säkerhet särskilt för de 
fattiga, värdighet och drägliga 
arbetsvillkor. Bekämpning av fattigdom 
kommer därför endast att lyckas om man 
lägger lika stor vikt vid att investera i 
människor (främst i hälsa och utbildning 
samt hiv/aids, skyddet av naturresurser 
(som skog, vatten, marina resurser och 
mark) för att säkerställa försörjningen på 
landsbygden, och investera i att skapa 
välstånd (med tonvikt på frågor som 
entreprenörskap, skapande av 
arbetstillfällen, tillgång till krediter, 
äganderätt och infrastruktur). Egenmakt 
för kvinnor är nyckeln till all utveckling, 
och jämställdhet bör utgöra kärnan i alla 
politiska strategier.

Or. en
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Ändringsförslag 412
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Rådet ska säkerställa en konsekvent 
politik för utveckling i enlighet med kraven 
i artikel 208 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. Unionen bör ta 
hänsyn till målen för 
utvecklingssamarbetet vid genomförande 
av politik som sannolikt kommer att 
påverka utvecklingsländerna, vilket 
kommer utgöra en avgörande del av 
strategin för att uppnå målen för hållbar 
utveckling i Agenda 2030 för hållbar 
utveckling (nedan kallad Agenda 2030), 
som antogs av Förenta nationerna i 
september 2015 201545. Att säkerställa en 
konsekvent politik för hållbar utveckling, 
enligt Agenda 2030, kräver att man beaktar 
den sammanlagda effekten av all politik 
om hållbar utveckling på alla nivåer – såväl 
nationellt som inom unionen, i andra länder 
och på global nivå.

(5) Rådet ska säkerställa en konsekvent 
politik för utveckling i enlighet med kraven 
i artikel 208 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. Unionen bör ta 
hänsyn till målen för 
utvecklingssamarbetet vid genomförande 
av politik som sannolikt kommer att 
påverka utvecklingsländerna, vilket 
kommer utgöra en avgörande del av 
strategin för att uppnå målen för hållbar 
utveckling i Agenda 2030 för hållbar 
utveckling (nedan kallad Agenda 2030), 
som antogs av Förenta nationerna i 
september 201545. Att säkerställa en 
konsekvent politik för hållbar utveckling, 
enligt Agenda 2030, kräver att man beaktar 
den sammanlagda effekten av all politik 
om hållbar utveckling på alla nivåer – såväl 
nationellt som inom unionen, i andra länder 
och på global nivå. Unionen bör också ta 
hänsyn till den sammanlagda effekten av 
all politik på konfliktdynamik genom att 
främja en strategi som tar hänsyn till 
konflikter och som bygger på noggrann 
konfliktanalys i alla åtgärder och 
program inom ramen för denna 
förordning, i syfte att förhindra negativa 
effekter samt maximera positiva effekter.

_________________ _________________

45 Att förändra vår värld: Agenda 2030 för 
hållbar utveckling, antagen vid Förenta 
nationernas toppmöte om hållbar 
utveckling den 25 september 2015 
((A/RES/70/1).

45 Att förändra vår värld: Agenda 2030 för 
hållbar utveckling, antagen vid Förenta 
nationernas toppmöte om hållbar 
utveckling den 25 september 2015 
((A/RES/70/1).

Or. en

Ändringsförslag 413
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Unionen engagerar sig starkt för 
jämställdhet som en mänsklig rättighet, 
en fråga om social rättvisa och ett 
grundläggande värde i unionens 
urtikespolitik. I artikel 8 i EUF-fördraget 
fastställs principen om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv i all EU-
verksamhet. Ett korrekt genomförande av 
integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv kräver tilldelning 
av tillräckliga medel och insyn i de 
budgetposter som är avsedda att främja 
jämställdhet och bekämpa 
könsdiskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 414
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det globala sammanhanget för 
åtgärderna är en regelbaserad
världsordning som har multilateralism som 
sin huvudprincip och Förenta nationerna 
som kärna. Agenda 2030, tillsammans med
Parisavtalet om klimatförändringar57 och
Addis Abeba-handlingsplanen58 är det 
internationella samfundets svar på
globala utmaningar och tendenser som 
rör hållbar utveckling. Med utgångspunkt 
i målen för hållbar utveckling är Agenda 
2030 en förändringsinriktad ram för att 
utrota fattigdom och uppnå en hållbar 
utveckling på global nivå. Det har 
universell giltighet och ger en 

(7) Det globala sammanhanget för 
åtgärderna är en regel- och 
värderingsbaserad världsordning som har 
multilateralism som sin huvudprincip och 
Förenta nationerna som kärna. För detta 
ändamål bör den politiska ramen för 
denna förordning grundas på både 
europeiska och internationella 
överenskommelser, inbegripet Agenda 
2030, Parisavtalet om klimatförändringar,
Addis Abeba-handlingsplanen, EU:s
globala strategi för Europeiska unionens 
utrikes- och säkerhetspolitik och det nya 
europeiska samförståndet om utveckling.
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heltäckande gemensam ram för åtgärder 
som gäller för unionen, dess 
medlemsstater och dess partner. Den 
balanserar de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensionerna av hållbar 
utveckling, och beaktar de viktiga 
kopplingarna mellan målen och delmålen. 
Agenda 2030 har som mål att inte lämna 
någon på efterkälken. Genomförandet av 
Agenda 2030 kommer att ske i nära 
samordning med unionens andra 
relevanta internationella åtaganden. 
Åtgärder som vidtas i enlighet med denna 
förordning bör särskilt beakta 
kopplingarna mellan målen för hållbar 
utveckling och integrerade åtgärder som 
kan skapa sidovinster och uppfylla flera 
olika mål på ett samstämmigt sätt.

_________________

57 Undertecknat i New York den 22 april 
2016.

58 Addis Ababa Action Agenda of Third 
International Conference on Financing for 
Development (Addis Abeba-
handlingsplanen från den tredje 
internationella konferensen om 
utvecklingsfinansiering), antagen och 
godkänd av Förenta nationernas 
generalförsamling den 27 juli 2015 
(UNGA A/RES/69/313).

Or. en

Ändringsförslag 415
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det globala sammanhanget för 
åtgärderna är en regelbaserad 
världsordning som har multilateralism som 
sin huvudprincip och Förenta nationerna 
som kärna. Agenda 2030, tillsammans med 

(7) Det globala sammanhanget för 
åtgärderna är en regelbaserad 
världsordning som har multilateralism som 
sin huvudprincip och Förenta nationerna 
som kärna. Agenda 2030, tillsammans med 
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Parisavtalet om klimatförändringar57 och 
Addis Abeba-handlingsplanen58 är det 
internationella samfundets svar på globala 
utmaningar och tendenser som rör hållbar 
utveckling. Med utgångspunkt i målen för 
hållbar utveckling är Agenda 2030 en 
förändringsinriktad ram för att utrota 
fattigdom och uppnå en hållbar utveckling 
på global nivå. Det har universell giltighet 
och ger en heltäckande gemensam ram för 
åtgärder som gäller för unionen, dess 
medlemsstater och dess partner. Den 
balanserar de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensionerna av hållbar 
utveckling, och beaktar de viktiga 
kopplingarna mellan målen och delmålen. 
Agenda 2030 har som mål att inte lämna 
någon på efterkälken. Genomförandet av 
Agenda 2030 kommer att ske i nära 
samordning med unionens andra relevanta 
internationella åtaganden. Åtgärder som 
vidtas i enlighet med denna förordning bör 
särskilt beakta kopplingarna mellan målen 
för hållbar utveckling och integrerade 
åtgärder som kan skapa sidovinster och 
uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt 
sätt.

Parisavtalet om klimatförändringar57 och 
Addis Abeba-handlingsplanen58 är det 
internationella samfundets svar på globala 
utmaningar och tendenser som rör hållbar 
utveckling. Med utgångspunkt i målen för 
hållbar utveckling är Agenda 2030 en 
förändringsinriktad ram för att utrota 
fattigdom och uppnå en hållbar utveckling 
på global nivå samt att främja fredliga, 
rättvisa och inkluderande samhällen. Det 
har universell giltighet och ger en 
heltäckande gemensam ram för åtgärder 
som gäller för unionen, dess medlemsstater 
och dess partner. Den balanserar de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
dimensionerna av hållbar utveckling, och 
beaktar de viktiga kopplingarna mellan 
målen och delmålen. Agenda 2030 har som 
mål att inte lämna någon på efterkälken 
och att först nå ut till dem som ligger 
längst efter. Genomförandet av Agenda 
2030 kommer att ske i nära samordning 
med unionens andra relevanta 
internationella åtaganden. Åtgärder som 
vidtas i enlighet med denna förordning bör 
särskilt beakta kopplingarna mellan målen 
för hållbar utveckling och integrerade 
åtgärder som kan skapa sidovinster och 
uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt 
sätt utan att undergräva andra.

_________________ _________________

57 Undertecknat i New York den 22 april 
2016.

57 Undertecknat i New York den 22 april 
2016.

58 Addis Ababa Action Agenda of Third 
International Conference on Financing for 
Development (Addis Abeba-
handlingsplanen från den tredje 
internationella konferensen om 
utvecklingsfinansiering), antagen och 
godkänd av Förenta nationernas 
generalförsamling den 27 juli 2015 
(UNGA A/RES/69/313).

58 Addis Ababa Action Agenda of Third 
International Conference on Financing for 
Development (Addis Abeba-
handlingsplanen från den tredje 
internationella konferensen om 
utvecklingsfinansiering), antagen och 
godkänd av Förenta nationernas 
generalförsamling den 27 juli 2015 
(UNGA A/RES/69/313).

Or. en
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Ändringsförslag 416
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det globala sammanhanget för 
åtgärderna är en regelbaserad 
världsordning som har multilateralism som 
sin huvudprincip och Förenta nationerna 
som kärna. Agenda 2030, tillsammans med 
Parisavtalet om klimatförändringar57 och 
Addis Abeba-handlingsplanen58 är det 
internationella samfundets svar på globala 
utmaningar och tendenser som rör hållbar 
utveckling. Med utgångspunkt i målen för 
hållbar utveckling är Agenda 2030 en 
förändringsinriktad ram för att utrota 
fattigdom och uppnå en hållbar utveckling 
på global nivå. Det har universell giltighet 
och ger en heltäckande gemensam ram för 
åtgärder som gäller för unionen, dess 
medlemsstater och dess partner. Den 
balanserar de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensionerna av hållbar 
utveckling, och beaktar de viktiga 
kopplingarna mellan målen och delmålen. 
Agenda 2030 har som mål att inte lämna 
någon på efterkälken. Genomförandet av 
Agenda 2030 kommer att ske i nära 
samordning med unionens andra relevanta 
internationella åtaganden. Åtgärder som 
vidtas i enlighet med denna förordning bör 
särskilt beakta kopplingarna mellan målen 
för hållbar utveckling och integrerade 
åtgärder som kan skapa sidovinster och 
uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt 
sätt.

(7) Det globala sammanhanget för 
åtgärderna är en regelbaserad 
världsordning som har multilateralism som 
sin huvudprincip och Förenta nationerna 
som kärna. Agenda 2030, tillsammans med 
Parisavtalet om klimatförändringar57 och 
Addis Abeba-handlingsplanen58 är det 
internationella samfundets svar på globala 
utmaningar och tendenser som rör hållbar 
utveckling. Med utgångspunkt i målen för 
hållbar utveckling är Agenda 2030 en 
förändringsinriktad ram för att utrota 
fattigdom och uppnå en hållbar utveckling 
på global nivå. Det har universell giltighet 
och ger en heltäckande gemensam ram för 
åtgärder som gäller för unionen, dess 
medlemsstater och dess partner. Den 
balanserar de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensionerna av hållbar 
utveckling, och beaktar de viktiga 
kopplingarna mellan målen och delmålen. 
Agenda 2030 har som mål att inte lämna 
någon på efterkälken. Genomförandet av 
Agenda 2030 kommer att ske i nära 
samordning med unionens andra relevanta 
internationella åtaganden. Åtgärder som 
vidtas i enlighet med denna förordning bör 
vägledas av de principer och mål som 
framgår av de ovannämnda avtalen och
särskilt beakta kopplingarna mellan målen 
för hållbar utveckling och integrerade 
åtgärder som kan skapa sidovinster och 
uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt 
sätt.

_________________ _________________

57 Undertecknat i New York den 22 april 
2016.

57 Undertecknat i New York den 22 april 
2016.

58 Addis Ababa Action Agenda of Third 
International Conference on Financing for 
Development (Addis Abeba-

58 Addis Ababa Action Agenda of Third 
International Conference on Financing for 
Development (Addis Abeba-
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handlingsplanen från den tredje 
internationella konferensen om 
utvecklingsfinansiering), antagen och 
godkänd av Förenta nationernas 
generalförsamling den 27 juli 2015 
(UNGA A/RES/69/313).

handlingsplanen från den tredje 
internationella konferensen om 
utvecklingsfinansiering), antagen och 
godkänd av Förenta nationernas 
generalförsamling den 27 juli 2015 
(UNGA A/RES/69/313).

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att ytterligare understryka betydelsen av de internationella avtal som rör 
hållbar utveckling.

Ändringsförslag 417
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det globala sammanhanget för 
åtgärderna är en regelbaserad 
världsordning som har multilateralism som 
sin huvudprincip och Förenta nationerna 
som kärna. Agenda 2030, tillsammans med 
Parisavtalet om klimatförändringar57 och 
Addis Abeba-handlingsplanen58 är det 
internationella samfundets svar på globala 
utmaningar och tendenser som rör hållbar 
utveckling. Med utgångspunkt i målen för 
hållbar utveckling är Agenda 2030 en 
förändringsinriktad ram för att utrota 
fattigdom och uppnå en hållbar utveckling 
på global nivå. Det har universell giltighet 
och ger en heltäckande gemensam ram för 
åtgärder som gäller för unionen, dess 
medlemsstater och dess partner. Den 
balanserar de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensionerna av hållbar 
utveckling, och beaktar de viktiga 
kopplingarna mellan målen och delmålen. 
Agenda 2030 har som mål att inte lämna 
någon på efterkälken. Genomförandet av 
Agenda 2030 kommer att ske i nära 
samordning med unionens andra relevanta 

(7) Det globala sammanhanget för 
åtgärderna är en regelbaserad 
världsordning som har multilateralism och 
nationernas suveränitet som sina 
huvudprinciper och Förenta nationerna 
som kärna. Agenda 2030, tillsammans med 
Parisavtalet om klimatförändringar57 och 
Addis Abeba-handlingsplanen58 är det 
internationella samfundets svar på globala 
utmaningar och tendenser som rör hållbar 
utveckling. Med utgångspunkt i målen för 
hållbar utveckling är Agenda 2030 en 
förändringsinriktad ram för att utrota 
fattigdom och uppnå en hållbar utveckling 
på global nivå. Det har universell giltighet 
och ger en heltäckande gemensam ram för 
åtgärder som gäller för unionen, dess 
medlemsstater och dess partner. Den 
balanserar de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensionerna av hållbar 
utveckling, och beaktar de viktiga 
kopplingarna mellan målen och delmålen. 
Agenda 2030 har som mål att inte lämna 
någon på efterkälken. Genomförandet av 
Agenda 2030 kommer att ske i nära 
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internationella åtaganden. Åtgärder som 
vidtas i enlighet med denna förordning bör 
särskilt beakta kopplingarna mellan målen 
för hållbar utveckling och integrerade 
åtgärder som kan skapa sidovinster och 
uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt 
sätt.

samordning med unionens andra relevanta 
internationella åtaganden. Åtgärder som 
vidtas i enlighet med denna förordning bör 
särskilt beakta kopplingarna mellan målen 
för hållbar utveckling och integrerade 
åtgärder som kan skapa sidovinster och 
uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt 
sätt.

_________________ _________________

57 Undertecknat i New York den 22 april 
2016.

57 Undertecknat i New York den 22 april 
2016.

58 Addis Ababa Action Agenda of Third 
International Conference on Financing for 
Development (Addis Abeba-
handlingsplanen från den tredje 
internationella konferensen om 
utvecklingsfinansiering), antagen och 
godkänd av Förenta nationernas 
generalförsamling den 27 juli 2015 
(UNGA A/RES/69/313).

58 Addis Ababa Action Agenda of Third 
International Conference on Financing for 
Development (Addis Abeba-
handlingsplanen från den tredje 
internationella konferensen om 
utvecklingsfinansiering), antagen och 
godkänd av Förenta nationernas 
generalförsamling den 27 juli 2015 
(UNGA A/RES/69/313).

Or. fr

Ändringsförslag 418
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det globala sammanhanget för 
åtgärderna är en regelbaserad 
världsordning som har multilateralism som 
sin huvudprincip och Förenta nationerna 
som kärna. Agenda 2030, tillsammans med 
Parisavtalet om klimatförändringar57 och 
Addis Abeba-handlingsplanen58 är det 
internationella samfundets svar på globala 
utmaningar och tendenser som rör hållbar 
utveckling. Med utgångspunkt i målen för 
hållbar utveckling är Agenda 2030 en 
förändringsinriktad ram för att utrota 
fattigdom och uppnå en hållbar utveckling 
på global nivå. Det har universell giltighet 
och ger en heltäckande gemensam ram för 

(7) Det globala sammanhanget för 
åtgärderna är en regelbaserad 
världsordning som har multilateralism som 
sin huvudprincip och Förenta nationerna 
som kärna. Agenda 2030, tillsammans med 
Parisavtalet om klimatförändringar57 och 
Addis Abeba-handlingsplanen58 är det 
internationella samfundets svar på globala 
utmaningar och tendenser som rör hållbar 
utveckling. Med utgångspunkt i målen för 
hållbar utveckling är Agenda 2030 en 
förändringsinriktad ram för att utrota 
fattigdom och uppnå en hållbar utveckling 
på global nivå. Det har universell giltighet 
och ger en heltäckande gemensam ram för 
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åtgärder som gäller för unionen, dess 
medlemsstater och dess partner. Den 
balanserar de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensionerna av hållbar 
utveckling, och beaktar de viktiga 
kopplingarna mellan målen och delmålen. 
Agenda 2030 har som mål att inte lämna 
någon på efterkälken. Genomförandet av 
Agenda 2030 kommer att ske i nära 
samordning med unionens andra relevanta 
internationella åtaganden. Åtgärder som 
vidtas i enlighet med denna förordning bör 
särskilt beakta kopplingarna mellan
målen för hållbar utveckling och 
integrerade åtgärder som kan skapa 
sidovinster och uppfylla flera olika mål på 
ett samstämmigt sätt.

åtgärder som gäller för unionen, dess 
medlemsstater och dess partner. Den 
balanserar de ekonomiska, sociala, 
kulturella samt utbildnings- och 
miljömässiga dimensionerna av hållbar 
utveckling, och beaktar de viktiga 
kopplingarna mellan målen och delmålen. 
Agenda 2030 har som mål att inte lämna 
någon på efterkälken. Genomförandet av 
Agenda 2030 kommer att ske i nära 
samordning med unionens andra relevanta 
internationella åtaganden. Åtgärder som 
vidtas i enlighet med denna förordning bör 
bidra till att uppnå målen för hållbar 
utveckling och integrerade åtgärder som 
kan skapa sidovinster och uppfylla flera 
olika mål på ett samstämmigt sätt.

_________________ _________________

57 Undertecknat i New York den 22 april 
2016.

57 Undertecknat i New York den 22 april 
2016.

58 Addis Ababa Action Agenda of Third 
International Conference on Financing for 
Development (Addis Abeba-
handlingsplanen från den tredje 
internationella konferensen om 
utvecklingsfinansiering), antagen och 
godkänd av Förenta nationernas 
generalförsamling den 27 juli 2015 
(UNGA A/RES/69/313).

58 Addis Ababa Action Agenda of Third 
International Conference on Financing for 
Development (Addis Abeba-
handlingsplanen från den tredje 
internationella konferensen om 
utvecklingsfinansiering), antagen och 
godkänd av Förenta nationernas 
generalförsamling den 27 juli 2015 
(UNGA A/RES/69/313).

Or. en

Ändringsförslag 419
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Agenda 2030 är, tillsammans med 
Parisavtalet om klimatförändringar1a och 
Addis Abeba-handlingsplanen2a, det 
internationella samfundets svar på 
globala utmaningar och tendenser som 
rör hållbar utveckling. Med utgångspunkt 
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i målen för hållbar utveckling är 
Agenda 2030 en förändringsinriktad ram 
för att utrota fattigdom och uppnå hållbar 
utveckling på global nivå. Agenda 2030 
har universell giltighet och ger en 
heltäckande gemensam ram för åtgärder 
som gäller för unionen, dess 
medlemsstater och dess partner. Den 
balanserar de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensionerna av hållbar 
utveckling, och beaktar de viktiga 
kopplingarna mellan målen och delmålen. 
Agenda 2030 har som mål att inte lämna
någon på efterkälken. Genomförandet av 
Agenda 2030 kommer att ske i nära 
samordning med unionens andra 
relevanta internationella åtaganden. Mål 
som fastställs och åtgärder som vidtas i 
enlighet med denna förordning bör 
särskilt beakta kopplingarna mellan 
målen för hållbar utveckling och 
integrerade åtgärder som kan skapa 
sidovinster och uppfylla flera olika mål på 
ett samstämmigt sätt.

_________________

1a Undertecknat i New York den 22 april 
2016.

2a Addis Ababa Action Agenda of Third 
International Conference on Financing 
for Development (Addis Abeba-
handlingsplanen från den tredje 
internationella konferensen om 
utvecklingsfinansiering), antagen och 
godkänd av Förenta nationernas 
generalförsamling den 27 juli 2015 
(UNGA A/RES/69/313).

Or. en

Ändringsförslag 420
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I länderna i Afrika söder om 
Sahara bor i huvudsak tonåringar och 
unga. Även om varje land är behörigt att 
besluta om sin egen demografiska politik 
bör den demografiska dynamiken 
hanteras på global nivå så att man 
säkerställer att dagens och kommande
generationer har möjlighet att förverkliga 
sin fulla potential på ett hållbart sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 421
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Genomförandet av denna 
förordning bör utgå ifrån de fem 
prioriteringar som fastställs i den globala 
strategi för Europeiska unionens utrikes-
och säkerhetspolitik (nedan kallad den 
globala strategin)59, som lades fram den 19 
juni 2016, och som uttrycker EU:s vision 
och skapar en ram för enade och 
ansvarsfulla yttre åtaganden i 
partnerskap med andra, i syfte att främja 
EU:s värderingar och intressen. Unionen 
bör stärka partnerskapen, främja den 
politiska dialogen och hitta gemensamma 
svar på globala utmaningar. Åtgärderna bör 
stödja EU:s intressen och värderingar i alla 
dess aspekter, bland annat för att bevara 
freden, förebygga konflikter, stärka den 
internationella säkerheten, bekämpa
grundorsakerna till irreguljär migration, 
bistå befolkningar, länder och regioner som 
drabbas av naturkatastrofer eller katastrofer 
orsakade av människor, stödja 
handelspolitiken, ekonomisk diplomati 
och ekonomiskt samarbete, främja digitala 
lösningar och tekniker samt understödja 

(8) FN:s Agenda 2030 för hållbar 
utveckling, Parisavtalet om 
klimatförändringar, det europeiska 
samförståndet om utveckling, Addis 
Abeba-handlingsplanen och den globala 
strategin för Europeiska unionens utrikes-
och säkerhetspolitik (nedan kallad den 
globala strategin)59, är en del av en ram för 
tillämpningen av denna förordning. 
Unionen bör stärka partnerskapen, främja 
den politiska dialogen och hitta 
gemensamma svar på globala utmaningar. 
Åtgärderna bör stödja EU:s 
grundläggande intressen, principer och 
värderingar i alla dess aspekter, bland 
annat för att främja demokrati och 
mänskliga rättigheter, bevara och skapa
fred, förebygga konflikter, garantera 
kärnsäkerheten, stärka den internationella 
säkerheten, ta itu med grundorsakerna till 
påtvingad migration och 
tvångsförflyttning, bistå befolkningar, 
länder och regioner som drabbas av 
naturkatastrofer eller katastrofer orsakade 
av människor, skapa förutsättningar för 
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den internationella dimensionen av 
unionens politik. För att främja sina 
intressen bör unionen följa, och lyfta fram, 
principerna om respekt för höga sociala 
och miljömässiga normer, 
rättsstatsprincipen, internationell rätt och 
mänskliga rättigheter.

att inrätta en internationell rättslig ram 
för skydd av personer som fördrivits till 
följd av klimatförändringar och 
miljöförstöring, stödja kampen mot 
klimatförändringarna, en rättvis, 
miljömässigt hållbar handelspolitik som 
är förenlig med mänskliga rättigheter, 
ekonomisk diplomati och ekonomiskt 
samarbete samt understödja den 
internationella dimensionen av unionens 
politik. För att främja sina grundläggande
intressen, principer och värderingar bör 
unionen följa, och lyfta fram, principerna 
om respekt för höga sociala, arbets- och 
miljömässiga normer, rättsstatsprincipen, 
internationell rätt och mänskliga 
rättigheter. Åtagandet att respektera, 
främja och skydda de mänskliga 
rättigheterna och de demokratiska 
principerna utgör en väsentlig aspekt av 
unionens avtalsförbindelser med 
tredjeländer.

_________________ _________________

59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: 
Ett starkare Europa. En global strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik, juni 2016.

59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: 
Ett starkare Europa. En global strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik, juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 422
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Genomförandet av denna 
förordning bör utgå ifrån de fem 
prioriteringar som fastställs i den globala 
strategi för Europeiska unionens utrikes-
och säkerhetspolitik (nedan kallad den 
globala strategin)59, som lades fram den 19 
juni 2016, och som uttrycker EU:s vision 
och skapar en ram för enade och 

(8) Genomförandet av denna 
förordning bör utgå ifrån EU:s politiska 
ram för utvecklingssamarbete som 
fastställs i Lissabonfördraget, Agenda 
2030 för hållbar utveckling och 
Parisavtalet. Det bör också utgå ifrån de 
fem prioriteringar som fastställs i den 
globala strategi för Europeiska unionens 
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ansvarsfulla yttre åtaganden i partnerskap 
med andra, i syfte att främja EU:s 
värderingar och intressen. Unionen bör 
stärka partnerskapen, främja den politiska 
dialogen och hitta gemensamma svar på 
globala utmaningar. Åtgärderna bör stödja 
EU:s intressen och värderingar i alla dess 
aspekter, bland annat för att bevara freden, 
förebygga konflikter, stärka den 
internationella säkerheten, bekämpa 
grundorsakerna till irreguljär migration, 
bistå befolkningar, länder och regioner som 
drabbas av naturkatastrofer eller katastrofer 
orsakade av människor, stödja 
handelspolitiken, ekonomisk diplomati 
och ekonomiskt samarbete, främja digitala 
lösningar och tekniker samt understödja 
den internationella dimensionen av 
unionens politik. För att främja sina 
intressen bör unionen följa, och lyfta fram, 
principerna om respekt för höga sociala 
och miljömässiga normer, 
rättsstatsprincipen, internationell rätt och 
mänskliga rättigheter.

utrikes- och säkerhetspolitik (nedan kallad 
den globala strategin)59, som lades fram 
den 19 juni 2016, och som uttrycker EU:s 
vision och skapar en ram för enade och 
ansvarsfulla yttre åtaganden i partnerskap 
med andra, i syfte att främja EU:s 
värderingar och intressen. Unionen bör 
stärka partnerskapen, främja den politiska 
dialogen och hitta gemensamma svar på 
globala utmaningar. Åtgärderna bör stödja 
EU:s intressen och värderingar i alla dess 
aspekter, bland annat för att bidra till att 
utrota fattigdom, bekämpa orättvisor i alla 
dess former, särskilt bristande 
jämställdhet, bevara freden, förebygga 
konflikter, stärka den internationella 
säkerheten, bekämpa grundorsakerna till 
irreguljär migration och
tvångsförflyttning, bistå befolkningar, 
länder och regioner som står inför ett ökat 
migrationstryck och som drabbas av 
naturkatastrofer eller katastrofer orsakade 
av människor, stödja en rättvis
handelspolitik som är förenlig med 
mänskliga rättigheter och som är rättvis 
ur jämställdhetssynpunkt, ekonomisk 
diplomati och ett ekonomiskt samarbete, 
främja digitala lösningar och tekniker samt 
understödja den internationella 
dimensionen av unionens politik. För att 
främja sina intressen bör unionen följa, och 
lyfta fram, höga sociala och miljömässiga 
normer, rättsstatsprincipen, internationell 
rätt och mänskliga rättigheter.

_________________ _________________

59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: 
Ett starkare Europa. En global strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik, juni 2016.

59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: 
Ett starkare Europa. En global strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik, juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 423
Elly Schlein, Norbert Neuser

Förslag till förordning
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Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Genomförandet av denna 
förordning bör utgå ifrån de fem 
prioriteringar som fastställs i den globala 
strategi för Europeiska unionens utrikes-
och säkerhetspolitik (nedan kallad den 
globala strategin)59, som lades fram den 19 
juni 2016, och som uttrycker EU:s vision 
och skapar en ram för enade och 
ansvarsfulla yttre åtaganden i partnerskap 
med andra, i syfte att främja EU:s 
värderingar och intressen. Unionen bör 
stärka partnerskapen, främja den politiska 
dialogen och hitta gemensamma svar på 
globala utmaningar. Åtgärderna bör stödja 
EU:s intressen och värderingar i alla dess 
aspekter, bland annat för att bevara freden, 
förebygga konflikter, stärka den 
internationella säkerheten, bekämpa 
grundorsakerna till irreguljär migration, 
bistå befolkningar, länder och regioner som 
drabbas av naturkatastrofer eller katastrofer 
orsakade av människor, stödja 
handelspolitiken, ekonomisk diplomati 
och ekonomiskt samarbete, främja digitala 
lösningar och tekniker samt understödja 
den internationella dimensionen av 
unionens politik. För att främja sina 
intressen bör unionen följa, och lyfta fram, 
principerna om respekt för höga sociala 
och miljömässiga normer, 
rättsstatsprincipen, internationell rätt och 
mänskliga rättigheter.

(8) Genomförandet av denna 
förordning bör baseras på EU:s politiska 
ram för utvecklingssamarbete som 
fastställs i Lissabonfördraget, Agenda 
2030 för hållbar utveckling och 
Parisavtalet. Det bör också utgå ifrån de 
fem prioriteringar som fastställs i den 
globala strategi för Europeiska unionens 
utrikes- och säkerhetspolitik (nedan kallad 
den globala strategin)59, som lades fram 
den 19 juni 2016, och som uttrycker EU:s 
vision och skapar en ram för enade och 
ansvarsfulla yttre åtaganden i partnerskap 
med andra, i syfte att främja EU:s 
värderingar och intressen. Unionen bör 
stärka partnerskapen, främja den politiska 
dialogen och hitta gemensamma svar på 
globala utmaningar. Åtgärderna bör stödja 
EU:s intressen och värderingar i alla dess 
aspekter, bland annat för att bidra till att 
utrota fattigdom, bekämpa orättvisor i alla 
dess former, bevara freden, förebygga 
konflikter, stärka den internationella 
säkerheten, bekämpa grundorsakerna till 
tvångsförflyttning, bistå befolkningar, 
länder och regioner som drabbas av 
naturkatastrofer eller katastrofer orsakade 
av människor, stödja en rättvis
handelspolitik som är förenlig med 
mänskliga rättigheter och som är rättvis 
ur jämställdhetssynpunkt, ekonomisk 
diplomati och ett ekonomiskt samarbete, 
främja digitala lösningar och inkluderande
tekniker samt understödja den 
internationella dimensionen av unionens 
politik. För att främja sina intressen bör 
unionen följa, och lyfta fram, höga sociala 
och miljömässiga normer, 
rättsstatsprincipen, internationell rätt och 
mänskliga rättigheter.

_________________ _________________

59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: 
Ett starkare Europa. En global strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 

59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: 
Ett starkare Europa. En global strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 
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säkerhetspolitik, juni 2016. säkerhetspolitik, juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 424
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Genomförandet av denna 
förordning bör utgå ifrån de fem 
prioriteringar som fastställs i den globala 
strategi för Europeiska unionens utrikes-
och säkerhetspolitik (nedan kallad den 
globala strategin)59, som lades fram den 19 
juni 2016, och som uttrycker EU:s vision 
och skapar en ram för enade och 
ansvarsfulla yttre åtaganden i partnerskap 
med andra, i syfte att främja EU:s 
värderingar och intressen. Unionen bör 
stärka partnerskapen, främja den politiska 
dialogen och hitta gemensamma svar på 
globala utmaningar. Åtgärderna bör stödja 
EU:s intressen och värderingar i alla dess 
aspekter, bland annat för att bevara freden, 
förebygga konflikter, stärka den 
internationella säkerheten, bekämpa 
grundorsakerna till irreguljär migration, 
bistå befolkningar, länder och regioner som 
drabbas av naturkatastrofer eller katastrofer 
orsakade av människor, stödja
handelspolitiken, ekonomisk diplomati och 
ekonomiskt samarbete, främja digitala 
lösningar och tekniker samt understödja 
den internationella dimensionen av 
unionens politik. För att främja sina 
intressen bör unionen följa, och lyfta fram, 
principerna om respekt för höga sociala 
och miljömässiga normer, 
rättsstatsprincipen, internationell rätt och 
mänskliga rättigheter.

(8) Genomförandet av denna 
förordning bör utgå ifrån de fem 
prioriteringar som fastställs i den globala 
strategi för Europeiska unionens utrikes-
och säkerhetspolitik (nedan kallad den 
globala strategin)59, som lades fram den 19 
juni 2016, och som uttrycker EU:s vision 
och skapar en ram för enade och 
ansvarsfulla yttre åtaganden i partnerskap 
med andra, i syfte att främja EU:s 
värderingar och intressen. Unionen bör 
stärka partnerskapen, främja den politiska 
dialogen och hitta gemensamma svar på 
globala utmaningar. Åtgärderna bör stödja 
EU:s intressen och värderingar i alla dess 
aspekter, bland annat för att bevara freden, 
förebygga konflikter, stärka den 
internationella säkerheten, bekämpa 
grundorsakerna till irreguljär migration och 
befolkningsförflyttningar, bistå 
befolkningar, länder och regioner som 
drabbas av naturkatastrofer eller katastrofer 
orsakade av människor, främja en 
inkluderande och rättvis utbildning av 
god kvalitet som ett verktyg för utveckling 
och utrotning av fattigdom, stödja 
handelspolitiken, ekonomisk och kulturell
diplomati och ekonomiskt samarbete, 
främja innovation digitala lösningar och 
tekniker, skydda kulturarvet, särskilt i 
konfliktområden, samt understödja den 
internationella dimensionen av unionens 
politik. För att främja sina intressen bör 
unionen följa, och lyfta fram, principerna 
om respekt för höga sociala och 
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miljömässiga normer, rättsstatsprincipen, 
internationell rätt och mänskliga 
rättigheter.

_________________ _________________

59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: 
Ett starkare Europa. En global strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik, juni 2016.

59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: 
Ett starkare Europa. En global strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik, juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 425
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Genomförandet av denna 
förordning bör utgå ifrån de fem 
prioriteringar som fastställs i den globala 
strategi för Europeiska unionens utrikes-
och säkerhetspolitik (nedan kallad den 
globala strategin)59, som lades fram den 19 
juni 2016, och som uttrycker EU:s vision 
och skapar en ram för enade och 
ansvarsfulla yttre åtaganden i partnerskap 
med andra, i syfte att främja EU:s 
värderingar och intressen. Unionen bör 
stärka partnerskapen, främja den politiska 
dialogen och hitta gemensamma svar på 
globala utmaningar. Åtgärderna bör stödja 
EU:s intressen och värderingar i alla dess 
aspekter, bland annat för att bevara freden, 
förebygga konflikter, stärka den 
internationella säkerheten, bekämpa 
grundorsakerna till irreguljär migration, 
bistå befolkningar, länder och regioner som 
drabbas av naturkatastrofer eller katastrofer 
orsakade av människor, stödja 
handelspolitiken, ekonomisk diplomati och 
ekonomiskt samarbete, främja digitala 
lösningar och tekniker samt understödja 
den internationella dimensionen av 
unionens politik. För att främja sina 

(8) Mål som fastställs enligt denna 
förordning bör bland annat bygga på de 
fem prioriteringar som fastställs i den 
globala strategi för Europeiska unionens 
utrikes- och säkerhetspolitik (nedan kallad 
den globala strategin)59, som lades fram 
den 19 juni 2016, och som uttrycker EU:s 
vision och skapar en ram för enade och 
ansvarsfulla yttre åtaganden i partnerskap 
med andra, i syfte att främja EU:s 
värderingar och intressen. Unionen bör 
stärka partnerskapen, främja den politiska 
dialogen och hitta gemensamma svar på 
globala utmaningar. Åtgärderna bör stödja 
EU:s intressen och värderingar i alla dess 
aspekter, bland annat för att bevara freden, 
förebygga konflikter, stärka den 
internationella säkerheten, bekämpa 
grundorsakerna till irreguljär migration, 
bistå befolkningar, länder och regioner som 
drabbas av naturkatastrofer eller katastrofer 
orsakade av människor, stödja 
handelspolitiken, ekonomisk diplomati och 
ekonomiskt samarbete, främja digitala 
lösningar och tekniker samt understödja 
den internationella dimensionen av 
unionens politik. För att främja sina 
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intressen bör unionen följa, och lyfta fram, 
principerna om respekt för höga sociala 
och miljömässiga normer, 
rättsstatsprincipen, internationell rätt och 
mänskliga rättigheter.

intressen kommer unionen att lyfta fram 
principerna om respekt för höga sociala 
och miljömässiga normer, 
rättsstatsprincipen, internationell rätt och 
mänskliga rättigheter.

_________________ _________________

59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: 
Ett starkare Europa. En global strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik, juni 2016.

59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: 
Ett starkare Europa. En global strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik, juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 426
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Genomförandet av denna 
förordning bör utgå ifrån de fem 
prioriteringar som fastställs i den globala 
strategi för Europeiska unionens utrikes-
och säkerhetspolitik (nedan kallad den 
globala strategin),59 som lades fram den 19 
juni 2016, och som uttrycker EU:s vision 
och skapar en ram för enade och 
ansvarsfulla yttre åtaganden i partnerskap 
med andra, i syfte att främja EU:s 
värderingar och intressen. Unionen bör 
stärka partnerskapen, främja den politiska 
dialogen och hitta gemensamma svar på 
globala utmaningar. Åtgärderna bör stödja 
EU:s intressen och värderingar i alla dess 
aspekter, bland annat för att bevara freden, 
förebygga konflikter, stärka den 
internationella säkerheten, bekämpa 
grundorsakerna till irreguljär migration, 
bistå befolkningar, länder och regioner som 
drabbas av naturkatastrofer eller katastrofer 
orsakade av människor, stödja 
handelspolitiken, ekonomisk diplomati och 
ekonomiskt samarbete, främja digitala 
lösningar och tekniker samt understödja 

(8) Genomförandet av denna 
förordning bör utgå ifrån de fem 
prioriteringar som fastställs i den globala 
strategi för Europeiska unionens utrikes-
och säkerhetspolitik (nedan kallad den 
globala strategin),59 som lades fram den 19 
juni 2016, och som uttrycker EU:s vision 
och skapar en ram för enade och 
ansvarsfulla yttre åtaganden i partnerskap 
med andra, i syfte att främja EU:s 
värderingar och intressen. Unionen bör 
stärka partnerskapen, främja den politiska 
dialogen och hitta gemensamma svar på 
globala utmaningar. Åtgärderna bör stödja 
EU:s intressen och värderingar i alla dess 
aspekter, bland annat för att bevara freden, 
förebygga konflikter, stärka den 
internationella säkerheten, bekämpa 
grundorsakerna till irreguljär migration, 
bistå befolkningar, länder och regioner som 
drabbas av naturkatastrofer eller katastrofer 
orsakade av människor, stödja 
handelspolitiken, ekonomisk diplomati och 
ekonomiskt samarbete, främja digitala 
lösningar och tekniker samt understödja 
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den internationella dimensionen av 
unionens politik. För att främja sina 
intressen bör unionen följa, och lyfta fram, 
principerna om respekt för höga sociala 
och miljömässiga normer, 
rättsstatsprincipen, internationell rätt och 
mänskliga rättigheter.

den internationella dimensionen av 
unionens politik. För att främja sina 
intressen bör unionen följa, och lyfta fram, 
principerna om respekt för höga sociala 
och miljömässiga normer, 
rättsstatsprincipen, internationell rätt och 
mänskliga rättigheter. EU måste i det som 
den kallar sina yttre åtgärder respektera 
staternas suveränitet.

_________________ _________________

59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: 
Ett starkare Europa. En global strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik, juni 2016.

59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: 
Ett starkare Europa. En global strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik, juni 2016.

Or. fr

Ändringsförslag 427
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, 
Laima Liucija Andrikienė, Clare Moody

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Genomförandet av denna 
förordning bör utgå ifrån de fem 
prioriteringar som fastställs i den globala 
strategi för Europeiska unionens utrikes-
och säkerhetspolitik (nedan kallad den 
globala strategin)59, som lades fram den 19 
juni 2016, och som uttrycker EU:s vision 
och skapar en ram för enade och 
ansvarsfulla yttre åtaganden i partnerskap 
med andra, i syfte att främja EU:s 
värderingar och intressen. Unionen bör 
stärka partnerskapen, främja den politiska 
dialogen och hitta gemensamma svar på 
globala utmaningar. Åtgärderna bör stödja 
EU:s intressen och värderingar i alla dess 
aspekter, bland annat för att bevara freden, 
förebygga konflikter, stärka den 
internationella säkerheten, bekämpa 
grundorsakerna till irreguljär migration, 
bistå befolkningar, länder och regioner som 

(8) Genomförandet av denna 
förordning bör utgå ifrån de fem 
prioriteringar som fastställs i den globala 
strategi för Europeiska unionens utrikes-
och säkerhetspolitik (nedan kallad den 
globala strategin)59, som lades fram den 19 
juni 2016, och som uttrycker EU:s vision 
och skapar en ram för enade och 
ansvarsfulla yttre åtaganden i partnerskap 
med andra, i syfte att främja EU:s 
värderingar och intressen. Unionen bör 
stärka partnerskapen, främja den politiska 
dialogen och hitta gemensamma svar på 
globala utmaningar. Åtgärderna bör stödja 
EU:s intressen och värderingar i alla dess 
aspekter, bland annat för att bevara freden, 
förebygga konflikter, garantera 
kärnsäkerheten, stärka den internationella 
säkerheten, bekämpa grundorsakerna till 
irreguljär migration, bistå befolkningar, 
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drabbas av naturkatastrofer eller katastrofer 
orsakade av människor, stödja 
handelspolitiken, ekonomisk diplomati och 
ekonomiskt samarbete, främja digitala 
lösningar och tekniker samt understödja 
den internationella dimensionen av 
unionens politik. För att främja sina 
intressen bör unionen följa, och lyfta fram, 
principerna om respekt för höga sociala 
och miljömässiga normer, 
rättsstatsprincipen, internationell rätt och 
mänskliga rättigheter.

länder och regioner som drabbas av 
naturkatastrofer eller katastrofer orsakade 
av människor, stödja handelspolitiken, 
ekonomisk diplomati och ekonomiskt 
samarbete, främja digitala lösningar och 
tekniker samt understödja den 
internationella dimensionen av unionens 
politik. För att främja sina intressen bör 
unionen följa, och lyfta fram, principerna 
om respekt för höga sociala och
miljömässiga normer, rättsstatsprincipen, 
internationell rätt och mänskliga 
rättigheter.

_________________ _________________

59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: 
Ett starkare Europa. En global strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik, juni 2016.

59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: 
Ett starkare Europa. En global strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik, juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 428
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det nya europeiska samförståndet 
om utveckling (nedan kallat 
samförståndet)60, som undertecknades den 
7 juni 2017 utgör ramen för en gemensam 
strategi för unionens och medlemsstaternas 
utvecklingssamarbete som syftar till att 
genomföra Agenda 2030 och Addis Abeba-
handlingsplanen. Att utrota fattigdom och 
bekämpa diskriminering och ojämlikhet, att 
inte lämna någon på efterkälken och stärka 
resiliensen är centrala frågor för 
utvecklingssamarbetespolitiken.

(9) Det nya europeiska samförståndet 
om utveckling (nedan kallat 
samförståndet)60, som undertecknades den 
7 juni 2017 utgör ramen för en gemensam 
strategi för unionens och medlemsstaternas 
utvecklingssamarbete som syftar till att 
genomföra Agenda 2030 och Addis Abeba-
handlingsplanen. Att utrota fattigdom och 
bekämpa diskriminering och ojämlikhet, 
skydda miljön och den biologiska 
mångfalden, bekämpa 
klimatförändringarna, att inte lämna 
någon på efterkälken och stärka resiliensen 
är centrala frågor för 
utvecklingssamarbetespolitiken.
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_________________ _________________

60 Ett nytt europeiskt samförstånd om 
utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår 
framtid, Gemensam förklaring från rådet 
och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar, församlade i rådet, 
Europaparlamentet och Europeiska 
kommissionen, 8 juni 2017.

60 Ett nytt europeiskt samförstånd om 
utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår 
framtid, Gemensam förklaring från rådet 
och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar, församlade i rådet, 
Europaparlamentet och Europeiska 
kommissionen, 8 juni 2017.

Or. en

Ändringsförslag 429
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det nya europeiska samförståndet 
om utveckling (nedan kallat 
samförståndet)60, som undertecknades den 
7 juni 2017 utgör ramen för en gemensam 
strategi för unionens och medlemsstaternas 
utvecklingssamarbete som syftar till att 
genomföra Agenda 2030 och Addis Abeba-
handlingsplanen. Att utrota fattigdom och 
bekämpa diskriminering och ojämlikhet, att 
inte lämna någon på efterkälken och stärka 
resiliensen är centrala frågor för 
utvecklingssamarbetespolitiken.

(9) Det nya europeiska samförståndet 
om utveckling (nedan kallat 
samförståndet)60, som undertecknades den 
7 juni 2017 utgör ramen för en gemensam 
strategi för unionens och medlemsstaternas 
utvecklingssamarbete som syftar till att 
genomföra Agenda 2030 och Addis Abeba-
handlingsplanen. Att utrota fattigdom och 
bekämpa diskriminering och ojämlikhet, 
skydda miljön och bekämpa 
klimatförändringarna, att inte lämna 
någon på efterkälken och stärka resiliensen 
är centrala frågor för 
utvecklingssamarbetespolitiken.

_________________ _________________

60 Ett nytt europeiskt samförstånd om 
utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår 
framtid, Gemensam förklaring från rådet 
och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar, församlade i rådet, 
Europaparlamentet och Europeiska 
kommissionen, 8 juni 2017.

60 Ett nytt europeiskt samförstånd om 
utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår 
framtid, Gemensam förklaring från rådet 
och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar, församlade i rådet, 
Europaparlamentet och Europeiska 
kommissionen, 8 juni 2017.

Or. en
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Ändringsförslag 430
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det nya europeiska samförståndet 
om utveckling (nedan kallat 
samförståndet)60, som undertecknades den 
7 juni 2017 utgör ramen för en gemensam 
strategi för unionens och medlemsstaternas 
utvecklingssamarbete som syftar till att 
genomföra Agenda 2030 och Addis Abeba-
handlingsplanen. Att utrota fattigdom och 
bekämpa diskriminering och ojämlikhet, att 
inte lämna någon på efterkälken och stärka 
resiliensen är centrala frågor för 
utvecklingssamarbetespolitiken.

(9) Det nya europeiska samförståndet 
om utveckling (nedan kallat 
samförståndet)60, som undertecknades den 
7 juni 2017 utgör ramen för en gemensam 
strategi för unionens och medlemsstaternas 
utvecklingssamarbete som syftar till att 
genomföra Agenda 2030 och Addis Abeba-
handlingsplanen. Att utrota fattigdom och 
bekämpa diskriminering och ojämlikhet, att 
inte lämna någon på efterkälken, skydda 
miljön, bekämpa klimatförändringarna
och stärka resiliensen är centrala frågor för 
utvecklingssamarbetespolitiken.

_________________ _________________

60 Ett nytt europeiskt samförstånd om 
utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår 
framtid, Gemensam förklaring från rådet 
och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar, församlade i rådet, 
Europaparlamentet och Europeiska 
kommissionen, 8 juni 2017.

60 Ett nytt europeiskt samförstånd om 
utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår 
framtid, Gemensam förklaring från rådet 
och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar, församlade i rådet, 
Europaparlamentet och Europeiska 
kommissionen, 8 juni 2017.

Or. en

Ändringsförslag 431
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det nya europeiska samförståndet 
om utveckling (nedan kallat 
samförståndet)60, som undertecknades den 
7 juni 2017 utgör ramen för en gemensam 
strategi för unionens och medlemsstaternas 
utvecklingssamarbete som syftar till att 

(9) Det nya europeiska samförståndet 
om utveckling (nedan kallat 
samförståndet)60, som undertecknades den 
7 juni 2017 utgör ramen för en gemensam 
strategi för unionens och medlemsstaternas 
utvecklingssamarbete som syftar till att 
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genomföra Agenda 2030 och Addis Abeba-
handlingsplanen. Att utrota fattigdom och 
bekämpa diskriminering och ojämlikhet, att 
inte lämna någon på efterkälken och stärka 
resiliensen är centrala frågor för 
utvecklingssamarbetespolitiken.

genomföra Agenda 2030 och Addis Abeba-
handlingsplanen. Att utrota fattigdom och 
bekämpa diskriminering och ojämlikhet, att 
inte lämna någon på efterkälken och stärka 
resiliensen måste betraktas som 
grundläggande för genomförandet av 
förordningen.

_________________ _________________

60 Ett nytt europeiskt samförstånd om 
utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår 
framtid, Gemensam förklaring från rådet 
och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar, församlade i rådet, 
Europaparlamentet och Europeiska 
kommissionen, 8 juni 2017.

60 Ett nytt europeiskt samförstånd om 
utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår 
framtid, Gemensam förklaring från rådet 
och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar, församlade i rådet, 
Europaparlamentet och Europeiska 
kommissionen, 8 juni 2017.

Or. it

Motivering

Samförståndet måste betraktas som hörnstenen i EU:s handlande i utvecklingsfrågor.

Ändringsförslag 432
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I syfte att genomföra den nya 
internationella ram som fastställs i
Agenda 2030, den globala strategin och 
samförståndet bör denna förordning 
medverka till att öka samstämmigheten 
och säkra effektiviteten i EU:s yttre 
åtgärder genom att koncentrera 
ansträngningarna genom ett heltäckande 
instrument för att förbättra genomförandet 
av de olika insatserna för yttre åtgärder.

(10) Agenda 2030, den globala strategin 
och samförståndet utgör tillsammans den 
politiska ramen för denna förordning vars 
syfte är att öka samstämmigheten, 
konsekvensen och effektiviteten i EU:s 
yttre åtgärder genom att koncentrera 
ansträngningarna genom ett heltäckande 
instrument för att förbättra genomförandet 
av de olika insatserna för yttre åtgärder, 
samtidigt som hänsyn alltid tas till EU:s 
värde- och rättighetsbaserad strategi för 
yttre förbindelser.

Or. en
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Ändringsförslag 433
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I syfte att genomföra den nya 
internationella ram som fastställs i Agenda 
2030, den globala strategin och 
samförståndet bör denna förordning 
medverka till att öka samstämmigheten och 
säkra effektiviteten i EU:s yttre åtgärder 
genom att koncentrera ansträngningarna 
genom ett heltäckande instrument för att 
förbättra genomförandet av de olika 
insatserna för yttre åtgärder.

(10) I syfte att genomföra den nya 
internationella ram som fastställs i Agenda 
2030 som kompletteras av EU:s globala 
strategi och samförståndet bör denna 
förordning medverka till att öka 
samstämmigheten och säkra effektiviteten i 
EU:s yttre åtgärder genom att koncentrera 
ansträngningarna genom ett heltäckande 
instrument för att förbättra genomförandet 
av de olika insatserna för yttre åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 434
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) De politiska mål som fastställs i 
den politiska ramen bör överföras till 
geografiska och tematiska 
programplaneringsramar som ska 
fastställas genom en delegerad akt. Denna 
ram bör säkerställa överensstämmelse 
mellan de olika landsspecifika, 
multinationella, regionala och 
transregionala 
programplaneringsdokumenten. 
Landsspecifika och tematiska strategier 
bör innehålla tydliga och mätbara mål per 
politikområde, mottagare eller region. 
Dessa mål bör genomföras genom 
åtgärder och insatser. Varje mål bör 
åtföljas av en eller flera 
resultatindikatorer för att regelbundet 
mäta framstegen.
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Or. en

Ändringsförslag 435
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I enlighet med den globala strategin 
och Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering (2015–2030), som 
antogs den 18 mars 201561, bör man 
erkänna behovet av att övergå från 
krishantering och krisavvärjande till en mer 
strukturell och långsiktig strategi för att på 
ett effektivare sätt kunna hantera instabila 
situationer, naturkatastrofer och katastrofer 
orsakade av människor, liksom utdragna 
kriser. Det behövs en större tonvikt på och 
gemensamma strategier för riskreducering, 
förebyggande, skadelindring och 
beredskap, och det krävs fortsatta 
ansträngningar för att förbättra de snabba 
insatserna och varaktig återhämtning. 
Denna förordning bör därför bidra till att 
stärka resiliensen och sammankoppling av 
humanitärt bistånd och utvecklingsåtgärder 
genom snabbinsatsåtgärder.

(11) I enlighet med den globala strategin 
och Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering (2015–2030), som 
antogs den 18 mars 201561, bör man 
erkänna behovet av att övergå från 
krishantering och krisavvärjande till en mer 
strukturell och långsiktig strategi för att på 
ett effektivare sätt kunna hantera instabila 
situationer, naturkatastrofer och katastrofer 
orsakade av människor, liksom utdragna 
kriser. Det behövs en större tonvikt på och 
gemensamma strategier för riskreducering, 
förebyggande, skadelindring och 
beredskap, och det krävs fortsatta 
ansträngningar för att förbättra de snabba 
insatserna och varaktig återhämtning. 
Denna förordning bör därför bidra till att 
stärka resiliensen och sammankoppling av 
humanitärt bistånd och utvecklingsåtgärder 
genom snabbinsatsåtgärder med 
vederbörlig hänsyn till principerna om 
ansvar, öppenhet, samstämmighet, 
konsekvens och komplettering som 
fastställs i denna förordning.

_________________ _________________

61 Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering 2015–2030, antaget 
den 18 mars 2015 av Förenta nationernas 
generalförsamling och godkänt den 3 juni 
2015 (A/RES/69/283).

61 Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering 2015–2030, antaget 
den 18 mars 2015 av Förenta nationernas 
generalförsamling och godkänt den 3 juni 
2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Ändringsförslag 436
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I enlighet med den globala strategin 
och Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering (2015–2030), som 
antogs den 18 mars 201561, bör man 
erkänna behovet av att övergå från 
krishantering och krisavvärjande till en mer 
strukturell och långsiktig strategi för att på 
ett effektivare sätt kunna hantera instabila 
situationer, naturkatastrofer och katastrofer 
orsakade av människor, liksom utdragna
kriser. Det behövs en större tonvikt på och 
gemensamma strategier för riskreducering, 
förebyggande, skadelindring och 
beredskap, och det krävs fortsatta 
ansträngningar för att förbättra de snabba 
insatserna och varaktig återhämtning. 
Denna förordning bör därför bidra till att 
stärka resiliensen och sammankoppling av 
humanitärt bistånd och utvecklingsåtgärder 
genom snabbinsatsåtgärder.

(11) I enlighet med den globala strategin 
och Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering (2015–2030), som 
antogs den 18 mars 201561, bör man 
erkänna behovet av att övergå från 
krishantering och krisavvärjande till en mer 
strukturell, förebyggande och långsiktig 
strategi för att på ett effektivare sätt kunna 
hantera instabila situationer, 
naturkatastrofer och katastrofer orsakade 
av människor, liksom utdragna kriser. Det 
behövs en större tonvikt på och 
gemensamma strategier för riskreducering, 
förebyggande, skadelindring och 
beredskap, och det krävs fortsatta 
ansträngningar för att förbättra de snabba 
insatserna och varaktig återhämtning. 
Denna förordning bör därför bidra till att 
stärka resiliensen och sammankoppling av 
humanitärt bistånd och utvecklingsåtgärder 
genom snabbinsatsåtgärder.

_________________ _________________

61 Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering 2015–2030, antaget 
den 18 mars 2015 av Förenta nationernas 
generalförsamling och godkänt den 3 juni 
2015 (A/RES/69/283).

61 Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering 2015–2030, antaget 
den 18 mars 2015 av Förenta nationernas 
generalförsamling och godkänt den 3 juni 
2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Ändringsförslag 437
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I enlighet med den globala strategin (11) I enlighet med den globala strategin 
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och Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering (2015–2030), som 
antogs den 18 mars 201561, bör man 
erkänna behovet av att övergå från 
krishantering och krisavvärjande till en mer 
strukturell och långsiktig strategi för att på 
ett effektivare sätt kunna hantera instabila 
situationer, naturkatastrofer och katastrofer 
orsakade av människor, liksom utdragna 
kriser. Det behövs en större tonvikt på och 
gemensamma strategier för riskreducering, 
förebyggande, skadelindring och 
beredskap, och det krävs fortsatta 
ansträngningar för att förbättra de snabba 
insatserna och varaktig återhämtning. 
Denna förordning bör därför bidra till att 
stärka resiliensen och sammankoppling av 
humanitärt bistånd och utvecklingsåtgärder 
genom snabbinsatsåtgärder.

och Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering (2015–2030), som 
antogs den 18 mars 201561, bör man 
erkänna behovet av att övergå från 
krishantering och krisavvärjande till en mer 
strukturell och långsiktig strategi för att på 
ett effektivare sätt kunna hantera instabila 
situationer, naturkatastrofer och katastrofer 
orsakade av människor, liksom utdragna 
kriser. Det behövs en större tonvikt på och 
gemensamma strategier för riskreducering, 
förebyggande, skadelindring och 
beredskap, och det krävs fortsatta 
ansträngningar för att förbättra de snabba 
insatserna och varaktig återhämtning. 
Denna förordning bör därför bidra till att 
stärka resiliensen och sammankoppling av 
humanitärt bistånd och 
utvecklingsåtgärder, inklusive genom 
snabbinsatsåtgärder.

_________________ _________________

61 Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering 2015–2030, antaget 
den 18 mars 2015 av Förenta nationernas 
generalförsamling och godkänt den 3 juni 
2015 (A/RES/69/283).

61 Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering 2015–2030, antaget 
den 18 mars 2015 av Förenta nationernas 
generalförsamling och godkänt den 3 juni 
2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Ändringsförslag 438
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I överensstämmelse med unionens 
internationella åtaganden om 
biståndseffektivitet som antogs i Busan 
2011 och förnyades vid högnivåforumet i 
Nairobi 2016, och som upprepades i det 
europeiska samförståndet, bör man i EU:s 
utvecklingssamarbete tillämpa principerna 
för biståndseffektivitet, nämligen 
utvecklingsländernas ägarskap av 

(12) I överensstämmelse med unionens 
internationella åtaganden om 
biståndseffektivitet som antogs i Busan 
2011 och förnyades vid högnivåforumet i 
Nairobi 2016, och som upprepades i det 
europeiska samförståndet, bör man i EU:s 
utvecklingssamarbete tillämpa principerna 
för biståndseffektivitet, nämligen 
utvecklingsländernas ägarskap av 
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utvecklingsprioriteringar, fokus på resultat, 
inkluderande utvecklingspartnerskap, samt 
transparens och ansvarighet.

utvecklingsprioriteringar, fokus på resultat, 
inkluderande utvecklingspartnerskap, samt 
transparens och ansvarighet. Det bör 
noteras att utvecklingsbiståndet är mycket 
effektivare om det tillhandahålls av en 
enhet som har starka kulturella band till 
det berörda landet. Medlemsstaterna har 
därför större möjligheter än EU att sätta 
in riktade och mer effektiva åtgärder, 
eftersom de har historiska och kulturella 
band till många utvecklingsländer.

Or. fr

Ändringsförslag 439
Doru-Claudian Frunzulică

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I överensstämmelse med unionens 
internationella åtaganden om
biståndseffektivitet som antogs i Busan 
2011 och förnyades vid högnivåforumet i 
Nairobi 2016, och som upprepades i det 
europeiska samförståndet, bör man i EU:s 
utvecklingssamarbete tillämpa principerna 
för biståndseffektivitet, nämligen 
utvecklingsländernas ägarskap av 
utvecklingsprioriteringar, fokus på resultat, 
inkluderande utvecklingspartnerskap, samt 
transparens och ansvarighet.

(12) I överensstämmelse med unionens 
internationella åtaganden om 
biståndseffektivitet som antogs i Busan 
2011 och förnyades vid högnivåforumet i 
Nairobi 2016, och som upprepades i det 
europeiska samförståndet, bör man i EU:s 
utvecklingssamarbete tillämpa principerna 
för biståndseffektivitet, nämligen 
utvecklingsländernas ägarskap av 
utvecklingsprioriteringar, fokus på resultat, 
anpassning, harmonisering, inkluderande 
utvecklingspartnerskap, samt transparens 
och ansvarighet.

Or. en

Ändringsförslag 440
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I överensstämmelse med unionens 
internationella åtaganden om 
biståndseffektivitet som antogs i Busan 
2011 och förnyades vid högnivåforumet i 
Nairobi 2016, och som upprepades i det 
europeiska samförståndet, bör man i EU:s
utvecklingssamarbete tillämpa principerna 
för biståndseffektivitet, nämligen 
utvecklingsländernas ägarskap av 
utvecklingsprioriteringar, fokus på resultat, 
inkluderande utvecklingspartnerskap, samt 
transparens och ansvarighet.

(12) I överensstämmelse med unionens 
internationella åtaganden om 
biståndseffektivitet som antogs i Busan 
2011 och förnyades vid högnivåforumet i 
Nairobi 2016, och som upprepades i det 
europeiska samförståndet, bör EU inom 
ramen för sitt officiella 
utvecklingsbistånd, i alla biståndsformer,
tillämpa principerna för 
biståndseffektivitet, nämligen 
utvecklingsländernas ägarskap av 
utvecklingsprioriteringar, fokus på resultat, 
inkluderande utvecklingspartnerskap, samt 
transparens och ansvarighet.

Or. en

Ändringsförslag 441
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I överensstämmelse med unionens 
internationella åtaganden om 
biståndseffektivitet som antogs i Busan 
2011 och förnyades vid högnivåforumet i 
Nairobi 2016, och som upprepades i det 
europeiska samförståndet, bör man i EU:s 
utvecklingssamarbete tillämpa principerna 
för biståndseffektivitet, nämligen 
utvecklingsländernas ägarskap av 
utvecklingsprioriteringar, fokus på resultat, 
inkluderande utvecklingspartnerskap, samt 
transparens och ansvarighet.

(12) I överensstämmelse med unionens 
internationella åtaganden om 
biståndseffektivitet som antogs i Busan 
2011 och förnyades vid högnivåforumet i 
Nairobi 2016, och som upprepades i det 
europeiska samförståndet, bör man i EU:s 
utvecklingssamarbete tillämpa principerna 
för biståndseffektivitet, nämligen 
utvecklingsländernas ägarskap av 
utvecklingsprioriteringar, anpassning, 
harmonisering, fokus på resultat, 
inkluderande utvecklingspartnerskap, samt 
ömsesidig transparens och ansvarighet.

Or. en

Ändringsförslag 442
Mirja Vehkaperä
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Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I överensstämmelse med unionens 
internationella åtaganden om 
biståndseffektivitet som antogs i Busan
2011 och förnyades vid högnivåforumet i 
Nairobi 2016, och som upprepades i det 
europeiska samförståndet, bör man i EU:s 
utvecklingssamarbete tillämpa principerna 
för biståndseffektivitet, nämligen 
utvecklingsländernas ägarskap av 
utvecklingsprioriteringar, fokus på resultat, 
inkluderande utvecklingspartnerskap, samt 
transparens och ansvarighet.

(12) I överensstämmelse med unionens 
internationella åtaganden om 
biståndseffektivitet som antogs i Busan 
2011 och förnyades vid högnivåforumet i 
Nairobi 2016, och som upprepades i det 
europeiska samförståndet, bör man i EU:s 
utvecklingssamarbete tillämpa principerna 
för biståndseffektivitet, nämligen 
utvecklingsländernas ägarskap av 
utvecklingsprioriteringar, anpassning, 
harmonisering, fokus på resultat, 
inkluderande utvecklingspartnerskap, samt 
transparens och ansvarighet.

Or. en

Ändringsförslag 443
Urmas Paet

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I enlighet med målen för hållbar 
utveckling bör denna förordning bidra till 
en förstärkt övervakning och rapportering 
med fokus på resultat, som omfattar output, 
resultat och effekter i partnerländer som 
erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för 
unionens yttre åtgärder. Framför allt, vilket 
det enades om i samförståndet, bör åtgärder 
inom ramen för denna förordning bidra 
med 20 % av det offentliga 
utvecklingsbistånd som finansieras genom
denna förordning till social delaktighet och 
mänsklig utveckling, inklusive 
jämställdhet och kvinnors egenmakt.

(13) I enlighet med målen för hållbar 
utveckling bör denna förordning bidra till 
en förstärkt övervakning och rapportering 
med fokus på resultat, som omfattar output, 
resultat och effekter i partnerländer som 
erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för 
unionens yttre åtgärder. Tillgång till och 
tillhandahållande av grundläggande 
tjänster är avgörande för att uppnå 
utvecklingsresultat och målen för hållbar 
utveckling. I linje med samförståndet 
engagerar sig EU i att hjälpa sina partner 
att förbättra tillhandahållandet av 
grundläggande samhällsviktiga tjänster 
såsom hälso- och sjukvård, utbildning, 
näring, vatten, sanitet, hygien och socialt 
skydd samt rättvis tillgång till trygg 
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livsmedelsförsörjning och tillgängliga, 
anständiga och prismässigt överkomliga 
bostäder och på att förbättra livskvaliteten 
för snabbt växande stadsbefolkningar.
Framför allt, vilket det enades om i 
samförståndet, bör åtgärder inom ramen för 
denna förordning bidra med 20 % av det 
offentliga utvecklingsbistånd som 
finansieras genom denna förordning till 
social delaktighet och mänsklig utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 444
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, 
Cécile Kashetu Kyenge

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I enlighet med målen för hållbar 
utveckling bör denna förordning bidra till 
en förstärkt övervakning och rapportering 
med fokus på resultat, som omfattar output, 
resultat och effekter i partnerländer som 
erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för 
unionens yttre åtgärder. Framför allt, vilket 
det enades om i samförståndet, bör
åtgärder inom ramen för denna förordning 
bidra med 20 % av det offentliga 
utvecklingsbistånd som finansieras genom 
denna förordning till social delaktighet och 
mänsklig utveckling, inklusive
jämställdhet och kvinnors egenmakt.

(13) I enlighet med målen för hållbar 
utveckling bör denna förordning bidra till 
en förstärkt övervakning och rapportering 
med fokus på resultat, som omfattar output, 
resultat och effekter i partnerländer som 
erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för 
unionens yttre åtgärder. Framför allt, vilket 
det enades om i samförståndet, bör minst
20 % av det offentliga utvecklingsbistånd 
som finansieras genom denna förordning 
bidra till social delaktighet och mänsklig 
utveckling, med särskilt fokus på 
grundläggande socialtjänster, i synnerhet 
hälso- och sjukvård och utbildning, och 
så att jämställdhet och kvinnors egenmakt 
beaktas som en övergripande fråga. 10 % 
av offentligt utvecklingsbistånd som 
finansieras enligt denna förordning går 
till utbildning, med syfte att öka denna 
siffra till 15 % 2030.

Or. en
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Ändringsförslag 445
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I enlighet med målen för hållbar 
utveckling bör denna förordning bidra till 
en förstärkt övervakning och rapportering 
med fokus på resultat, som omfattar output, 
resultat och effekter i partnerländer som 
erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för 
unionens yttre åtgärder. Framför allt, vilket 
det enades om i samförståndet, bör åtgärder 
inom ramen för denna förordning bidra 
med 20 % av det offentliga 
utvecklingsbistånd som finansieras genom 
denna förordning till social delaktighet och 
mänsklig utveckling, inklusive jämställdhet 
och kvinnors egenmakt.

(13) I enlighet med målen för hållbar 
utveckling bör denna förordning bidra till 
en förstärkt övervakning och rapportering 
med fokus på resultat, som omfattar output, 
resultat och effekter i partnerländer som 
erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för 
unionens yttre åtgärder. Framför allt, vilket 
det enades om i samförståndet, bör åtgärder 
inom ramen för denna förordning bidra 
med 20 % av det offentliga 
utvecklingsbistånd som finansieras genom 
denna förordning till social delaktighet och 
mänsklig utveckling, inklusive jämställdhet 
och kvinnors egenmakt. Dessutom bör, i 
linje med antingen samförståndet eller 
EU:s handlingsplan för nutrition, särskild 
uppmärksamhet ägnas åt kampen mot 
undernäring.

Or. it

Motivering

Nutrition är en viktig fråga när det gäller utvecklingsbistånd och måste därför nämnas.

Ändringsförslag 446
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I enlighet med målen för hållbar 
utveckling bör denna förordning bidra till 
en förstärkt övervakning och rapportering 
med fokus på resultat, som omfattar output, 
resultat och effekter i partnerländer som 
erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för 
unionens yttre åtgärder. Framför allt, vilket 

(13) I enlighet med målen för hållbar 
utveckling bör denna förordning bidra till 
en förstärkt övervakning och rapportering 
med fokus på resultat, som omfattar output, 
resultat och effekter i partnerländer som 
erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för 
unionens yttre åtgärder. Framför allt, vilket 
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det enades om i samförståndet, bör åtgärder 
inom ramen för denna förordning bidra 
med 20 % av det offentliga 
utvecklingsbistånd som finansieras genom 
denna förordning till social delaktighet och 
mänsklig utveckling, inklusive jämställdhet 
och kvinnors egenmakt.

det enades om i samförståndet, bör åtgärder 
inom ramen för denna förordning bidra 
med 20 % av det offentliga 
utvecklingsbistånd som finansieras genom 
denna förordning till social delaktighet och 
mänsklig utveckling, inklusive utbildning 
och kultur, jämställdhet och kvinnors och 
barns egenmakt för att uppnå hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 447
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I enlighet med målen för hållbar 
utveckling bör denna förordning bidra till 
en förstärkt övervakning och rapportering 
med fokus på resultat, som omfattar output, 
resultat och effekter i partnerländer som 
erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för 
unionens yttre åtgärder. Framför allt, vilket 
det enades om i samförståndet, bör åtgärder 
inom ramen för denna förordning bidra 
med 20 % av det offentliga 
utvecklingsbistånd som finansieras genom 
denna förordning till social delaktighet och 
mänsklig utveckling, inklusive 
jämställdhet och kvinnors egenmakt.

(13) I enlighet med målen för hållbar 
utveckling bör denna förordning bidra till 
en förstärkt övervakning och rapportering 
med fokus på resultat, som omfattar output, 
resultat och effekter i partnerländer som 
erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för 
unionens yttre åtgärder. Framför allt, vilket 
det enades om i samförståndet, bör åtgärder 
inom ramen för denna förordning bidra 
med 20 % av det offentliga 
utvecklingsbistånd som finansieras genom 
denna förordning till social delaktighet och 
mänsklig utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 448
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(13) I enlighet med målen för hållbar 
utveckling bör denna förordning bidra till 
en förstärkt övervakning och rapportering 
med fokus på resultat, som omfattar output, 
resultat och effekter i partnerländer som 
erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för 
unionens yttre åtgärder. Framför allt, vilket 
det enades om i samförståndet, bör 
åtgärder inom ramen för denna 
förordning bidra med 20 % av det 
offentliga utvecklingsbistånd som 
finansieras genom denna förordning till 
social delaktighet och mänsklig utveckling, 
inklusive jämställdhet och kvinnors 
egenmakt.

(13) I enlighet med målen för hållbar 
utveckling bör denna förordning bidra till 
en förstärkt övervakning och rapportering 
med fokus på resultat, som omfattar output, 
resultat och effekter i partnerländer som 
erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för 
unionens yttre åtgärder. Framför allt, vilket 
det enades om i samförståndet, bör 20% av 
det offentliga utvecklingsbistånd som 
finansieras genom denna förordning bidra
till social delaktighet och mänsklig 
utveckling, med fokus på grundläggande 
socialtjänster, nämligen hälsa inklusive 
kost, utbildning och social trygghet.

Or. en

Ändringsförslag 449
Mirja Vehkaperä

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I enlighet med målen för hållbar 
utveckling bör denna förordning bidra till 
en förstärkt övervakning och rapportering 
med fokus på resultat, som omfattar output, 
resultat och effekter i partnerländer som 
erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för 
unionens yttre åtgärder. Framför allt, vilket 
det enades om i samförståndet, bör åtgärder 
inom ramen för denna förordning bidra 
med 20 % av det offentliga 
utvecklingsbistånd som finansieras genom 
denna förordning till social delaktighet och 
mänsklig utveckling, inklusive 
jämställdhet och kvinnors egenmakt.

(13) I enlighet med målen för hållbar 
utveckling bör denna förordning bidra till 
en förstärkt övervakning och rapportering 
med fokus på resultat, som omfattar output, 
resultat och effekter i partnerländer som 
erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för 
unionens yttre åtgärder. Framför allt, vilket 
det enades om i samförståndet, bör åtgärder 
inom ramen för denna förordning bidra 
med 20 % av det offentliga 
utvecklingsbistånd som finansieras genom 
denna förordning till social delaktighet och 
mänsklig utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 450
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
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Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Barn och ungdomar är viktiga 
drivkrafter till förändring och 
förverkligandet av Agenda 2030, vilket 
erkänns i det europeiska samförståndet 
om utveckling och artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen. Unionens yttre 
åtgärder enligt denna förordning bör 
ägna särskild uppmärksamhet åt deras 
behov och egenmakt och bör bidra till att 
de förverkligar sin potential som viktiga 
drivkrafter till förändring genom att 
investera i mänsklig utveckling och social 
delaktighet.

Or. en

Ändringsförslag 451
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-
Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Barn och ungdomar är viktiga 
drivkrafter till förändring och 
förverkligandet av Agenda 2030, vilket 
erkänns i det europeiska samförståndet 
om utveckling och artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen. Unionens yttre 
åtgärder enligt denna förordning måste 
ägna särskild uppmärksamhet åt deras 
rättigheter och egenmakt och måste bidra 
till att de förverkligar sin potential som 
viktiga drivkrafter till förändring genom 
att investera i mänsklig utveckling och 
social delaktighet.

Or. en
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Ändringsförslag 452
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I linje med de befintliga 
åtagandena i EU:s andra handlingsplan 
för jämställdhet bör minst 85 % av de 
program som finansieras genom offentligt 
utvecklingsbistånd ha jämställdhet som 
sitt huvudsakliga eller viktiga mål. 20 % 
av allt offentligt utvecklingsbistånd enligt 
denna förordning bör dessutom ha 
jämställdhet som sitt huvudsakliga mål. 
Dessa åtaganden kommer att återspeglas 
genom särskilda mål i alla delar av 
instrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 453
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I linje med de befintliga 
åtagandena i EU:s andra handlingsplan 
för jämställdhet bör minst 85 % av de 
program som finansieras genom offentligt 
utvecklingsbistånd enligt denna 
förordning ha jämställdhet och kvinnors 
och flickors rättigheter och egenmakt som 
sitt viktiga mål, inom alla program, 
geografiska och tematiska, årligen och 
under åtgärdernas löptid.

Or. en
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Ändringsförslag 454
Mirja Vehkaperä

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Minst 85 % av de program som 
finansieras genom offentligt 
utvecklingsbistånd bör ha jämställdhet 
som sitt huvudsakliga eller viktiga mål. 
20 % av allt offentligt utvecklingsbistånd 
bör dessutom ha jämställdhet som sitt 
huvudsakliga mål.

Or. en

Ändringsförslag 455
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I enlighet principen ”mer för mer” 
ska både positiva och negativa 
ekonomiska incitament användas 
gentemot de länder som uppvisar positiva 
eller negativa steg när det gäller 
demokrati, mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 456
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Barn och ungdomar är viktiga 
drivkrafter till förändring och 
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förverkligandet av Agenda 2030, vilket 
erkänns i det europeiska samförståndet 
om utveckling och artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen. Unionens yttre 
åtgärder enligt denna förordning måste 
ägna särskild uppmärksamhet åt deras 
behov och egenmakt och måste bidra till 
att de förverkligar sin potential som 
viktiga drivkrafter till förändring genom 
att investera i mänsklig utveckling och 
social delaktighet.

Or. en

Ändringsförslag 457
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-
Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) I linje med de befintliga 
åtagandena i EU:s andra handlingsplan 
för jämställdhet bör minst 85 % av de 
program som finansieras genom offentligt 
utvecklingsbistånd ha jämställdhet som ett 
av sina huvudsakliga eller viktiga mål. 
20 % av allt offentligt utvecklingsbistånd 
enligt denna förordning bör dessutom ha 
jämställdhet som sitt huvudsakliga mål. 
Dessa åtaganden kommer att återspeglas 
genom särskilda mål i alla delar av 
instrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 458
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)



AM\1172161SV.docx 53/168 PE632.090v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Denna förordning ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt behoven hos 
och egenmakten för barn och ungdomar, i 
synnerhet flickor och unga kvinnor, och 
ska bidra till att de förverkligar sin 
potential som viktiga drivkrafter till 
förändring.

Or. en

Ändringsförslag 459
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Unionens utvecklingspolitik enligt 
denna förordning måste ägna särskild 
uppmärksamhet åt barns och ungdomars 
behov och egenmakt och måste bidra till 
att de förverkligar sin potential som 
viktiga drivkrafter till förändring genom 
att investera i mänsklig utveckling och 
social delaktighet.

Or. en

Ändringsförslag 460
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-
Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Förslag till förordning
Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13c) Enligt denna förordning kommer 
vi att ägna särskild uppmärksamhet åt 
barns och ungdomars rättigheter och 
egenmakt, i synnerhet flickor och unga 
kvinnor, och bidra till att de förverkligar 
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sin potential som viktiga drivkrafter till 
förändring genom att investera i mänsklig 
utveckling och social integration.

Or. en

Ändringsförslag 461
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) När det är möjligt och lämpligt bör 
resultaten av unionens yttre åtgärder 
övervakas och bedömas på grundval av på 
förhand fastställda, transparenta, 
landsspecifika och mätbara indikatorer
som är anpassade till det instrumentets
särdrag och mål och helst på grundval av
partnerlandets resultatram.

(14) Kommissionen bör inrätta tydliga 
övervaknings- och 
utvärderingsmekanismer för att 
säkerställa att de mål och åtgärder som 
fastställs och genomförs enligt denna 
förordning förblir relevanta och 
genomförbara och för att regelbundet 
mäta framstegen. För detta ändamål bör 
varje mål åtföljas av en eller flera på 
förhand fastställda, transparenta, 
landsspecifika och mätbara 
resultatindikatorer, om möjligt på
grundval av partnerlandets och/eller 
stödmottagarens särdrag. Framstegen bör 
kontrolleras minst en gång per år för att 
fastställa huruvida resultatbonusen är 
tillämplig och de bör delges
Europaparlamentet lika regelbundet.

Or. en

Ändringsförslag 462
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) När det är möjligt och lämpligt bör
resultaten av unionens yttre åtgärder 

(14) Resultaten av unionens yttre 
åtgärder bör övervakas och bedömas på 
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övervakas och bedömas på grundval av på 
förhand fastställda, transparenta, 
landsspecifika och mätbara indikatorer som 
är anpassade till det instrumentets särdrag 
och mål och helst på grundval av 
partnerlandets resultatram.

grundval av på förhand fastställda, 
transparenta, landsspecifika och mätbara 
indikatorer som är anpassade till 
instrumentets särdrag och mål och på 
grundval av partnerlandets resultatram. 
Bedömningarna bör regelbundet 
meddelas Europaparlamentet och 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 463
Urmas Paet

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Barn och ungdomar är viktiga 
drivkrafter till förändring och 
förverkligandet av Agenda 2030, vilket 
erkänns i det europeiska samförståndet 
om utveckling och artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen. Unionens yttre 
åtgärder enligt denna förordning kommer
att ägna särskild uppmärksamhet åt deras 
behov och egenmakt och bidra till att de 
förverkligar sin potential som viktiga 
drivkrafter till förändring genom att 
investera i mänsklig utveckling och social 
delaktighet.

Or. en

Ändringsförslag 464
Elly Schlein, Norbert Neuser

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Denna förordning bör bidra till det 
gemensamma unionsmålet att avsätta 0,7 

(15) Denna förordning måste bidra till 
det gemensamma unionsmålet att avsätta 



PE632.090v01-00 56/168 AM\1172161SV.docx

SV

% av bruttonationalinkomsten till offentligt 
utvecklingsbistånd inom tidsramen för 
Agenda 2030. Minst 92 % av anslagen 
enligt denna förordning bör bidra till 
åtgärder som är utformade på ett sådant sätt 
att de uppfyller de kriterier för offentligt 
utvecklingsbistånd som fastställts av 
kommittén för utvecklingsbistånd inom 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling.

0,7 % av bruttonationalinkomsten till 
offentligt utvecklingsbistånd inom 
tidsramen för Agenda 2030. Detta 
åtagande bör baseras på en tydlig 
färdplan för EU och dess medlemsstater 
för att fastställa tidsfrister och former för 
att uppfylla det. Minst 95 % av anslagen 
enligt denna förordning bör bidra till 
åtgärder som är utformade på ett sådant sätt 
att de uppfyller de kriterier för offentligt 
utvecklingsbistånd som fastställts av 
kommittén för utvecklingsbistånd inom 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 465
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Denna förordning bör bidra till det 
gemensamma unionsmålet att avsätta 0,7 
% av bruttonationalinkomsten till offentligt 
utvecklingsbistånd inom tidsramen för 
Agenda 2030. Minst 92 % av anslagen 
enligt denna förordning bör bidra till 
åtgärder som är utformade på ett sådant sätt 
att de uppfyller de kriterier för offentligt 
utvecklingsbistånd som fastställts av 
kommittén för utvecklingsbistånd inom 
Organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling.

(15) Denna förordning bör bidra till det 
gemensamma unionsmålet att avsätta 0,7 
% av bruttonationalinkomsten till offentligt 
utvecklingsbistånd inom tidsramen för 
Agenda 2030. Minst 97 % av anslagen 
enligt denna förordning bör bidra till 
åtgärder som är utformade på ett sådant sätt 
att de uppfyller de kriterier för offentligt 
utvecklingsbistånd som fastställts av 
kommittén för utvecklingsbistånd inom 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 466
Elly Schlein, Norbert Neuser

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa att medel ges där 
behovet är som störst, framför allt i de 
minst utvecklade länderna och i länder som 
befinner sig i instabila situationer och 
konflikt, bör denna förordning bidra till det 
gemensamma målet att 0,20 % av unionens 
samlade bruttonationalinkomst ska anslås 
till de minst utvecklade länderna inom 
tidsramen för Agenda 2030.

(16) För att säkerställa att medel ges där 
behovet är som störst, framför allt i de 
minst utvecklade länderna och i länder som 
befinner sig i instabila situationer och 
konflikt, måste denna förordning bidra till 
det gemensamma målet att 0,20 % av 
unionens samlade bruttonationalinkomst 
ska anslås till de minst utvecklade länderna 
inom tidsramen för Agenda 2030. Detta 
åtagande bör baseras på en tydlig 
färdplan för EU och dess medlemsstater 
för att fastställa tidsfrister och former för 
att uppfylla det.

Or. en

Ändringsförslag 467
Elly Schlein, Norbert Neuser

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Denna förordning bör spegla 
behovet av att fokusera på strategiska 
prioriteringar, både geografiskt definierade 
– det europeiska grannskapet och Afrika, 
samt länder som är sårbara och i störst 
behov, men också tematiska – säkerhet, 
migration, klimatförändringar och 
mänskliga rättigheter.

(17) Denna förordning bör spegla 
behovet av att fokusera på strategiska 
prioriteringar, både geografiskt definierade 
– det europeiska grannskapet och Afrika, 
samt de minst utvecklade länderna och 
andra länder som är sårbara och i störst 
behov, och tematiska – att uppnå Agenda 
2030, mänsklig säkerhet, säker och 
ordnad migration, bekämpa
klimatförändringar och miljöförstöring, 
bekämpa bristande jämlikhet och bidra till
att förverkliga mänskliga rättigheter och 
jämställdhet.

Or. en
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Ändringsförslag 468
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Denna förordning bör spegla 
behovet av att fokusera på strategiska 
prioriteringar, både geografiskt definierade 
– det europeiska grannskapet och Afrika, 
samt länder som är sårbara och i störst 
behov, men också tematiska – säkerhet, 
migration, klimatförändringar och 
mänskliga rättigheter.

(17) Denna förordning bör spegla 
behovet av att fokusera på strategiska 
prioriteringar, både geografiskt definierade 
– det europeiska grannskapet och Afrika, 
samt länder som är sårbara och i störst 
behov, särskilt de minst utvecklade 
länderna, men också tematiska –
demokrati och mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, hållbar utveckling, 
fattigdomsminskning och kamp mot 
ojämlikhet, säkerhet, migration, 
klimatförändringar, biodiversitet, miljö-
och globala hot mot folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 469
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Denna förordning bör spegla 
behovet av att fokusera på strategiska 
prioriteringar, både geografiskt definierade 
– det europeiska grannskapet och Afrika, 
samt länder som är sårbara och i störst 
behov, men också tematiska – säkerhet, 
migration, klimatförändringar och 
mänskliga rättigheter.

(17) Denna förordning bör spegla 
behovet av att fokusera på strategiska 
prioriteringar, både geografiskt definierade 
– det europeiska grannskapet och Afrika, 
samt länder som är sårbara och i störst 
behov, men också tematiska – säkerhet, 
migration, klimatförändringar utbildning 
och kultur, integration av ungdomar, 
medborgarnas delaktighet, goda 
styrelseformer, jämställdhet, demokrati
och mänskliga rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 470
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Denna förordning bör spegla 
behovet av att fokusera på strategiska 
prioriteringar, både geografiskt definierade 
– det europeiska grannskapet och Afrika, 
samt länder som är sårbara och i störst 
behov, men också tematiska – säkerhet, 
migration, klimatförändringar och
mänskliga rättigheter.

(17) Denna förordning bör spegla 
behovet av att fokusera på strategiska 
prioriteringar, både geografiskt definierade 
– det europeiska grannskapet och Afrika, 
samt länder som är sårbara och i störst 
behov, men också tematiska – hållbar 
utveckling, fattigdomsbekämpning,
säkerhet, fred, migration, 
klimatförändringar, miljöförstöring och 
bidra till att förverkliga mänskliga 
rättigheter och jämställdhet i hela världen.

Or. en

Ändringsförslag 471
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Denna förordning bör spegla 
behovet av att fokusera på strategiska 
prioriteringar, både geografiskt definierade 
– det europeiska grannskapet och Afrika,
samt länder som är sårbara och i störst 
behov, men också tematiska – säkerhet, 
migration, klimatförändringar och
mänskliga rättigheter.

(17) Denna förordning bör spegla 
behovet av att fokusera på strategiska 
prioriteringar, både geografiskt definierade 
– det europeiska grannskapet, Afrika samt 
sårbara länder som är i störst behov eller 
under tryck från externa eller interna hot, 
men också tematiska – klimatförändringar, 
det civila samhället, mänskliga rättigheter, 
demokrati, rättsstatsprincipen, 
minoriteters rättigheter och 
yttrandefrihet.

Or. en
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Ändringsförslag 472
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Denna förordning bör spegla 
behovet av att fokusera på strategiska 
prioriteringar, både geografiskt definierade 
– det europeiska grannskapet och Afrika, 
samt länder som är sårbara och i störst 
behov, men också tematiska – säkerhet, 
migration, klimatförändringar och 
mänskliga rättigheter.

(17) Denna förordning bör spegla 
behovet av att fokusera på strategiska 
prioriteringar, både geografiskt definierade 
– det europeiska grannskapet och Afrika, 
samt länder som är sårbara och i störst 
behov, men också tematiska – demokrati, 
mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, 
goda styrelseformer, säkerhet, migration, 
klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 473
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Denna förordning bör spegla 
behovet av att fokusera på strategiska 
prioriteringar, både geografiskt definierade 
– det europeiska grannskapet och Afrika, 
samt länder som är sårbara och i störst 
behov, men också tematiska – säkerhet, 
migration, klimatförändringar och 
mänskliga rättigheter.

(17) Denna förordning bör spegla 
behovet av att fokusera på strategiska 
prioriteringar, både geografiskt definierade 
– det europeiska grannskapet och Afrika, 
samt länder som är sårbara och i störst 
behov, men också tematiska – säkerhet, 
migration, klimatförändringar och
miljöförstöring samt mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 474
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Denna förordning bör bidra till att 
skapa resiliens hos stater och samhällen 
på området för global folkhälsa genom att 
ta itu med globala hot mot folkhälsan, 
stärka hälso- och sjukvårdssystemen, 
uppnå allmän hälso- och sjukvård, 
förebygga och bekämpa smittsamma 
sjukdomar och bidra till att säkra att 
läkemedel, inbegripet generiska 
läkemedel och vacciner, är överkomliga 
för alla.

Or. fr

Ändringsförslag 475
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Denna förordning bör stödja 
genomförandet av den europeiska 
grannskapspolitiken, som reviderades 
2015, och genomförandet av regionala 
samarbetsramar, till exempel 
gränsöverskridande samarbete och de 
externa aspekterna av berörda 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier och politik på detta 
område. Dessa initiativ ger politiska ramar 
för fördjupade förbindelser med och mellan 
partnerländer som grundas på principerna 
om ömsesidig redovisningsskyldighet, 
gemensamt ägarskap och gemensam 
ansvarighet.

(18) Denna förordning bör stödja 
genomförandet av den europeiska 
grannskapspolitiken, som reviderades 
2015, och genomförandet av regionala 
samarbetsramar, till exempel 
gränsöverskridande samarbete och de 
externa aspekterna av berörda 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier och politik på detta 
område. Dessa initiativ ger politiska ramar 
för fördjupade förbindelser med och mellan 
partnerländer som grundas på principerna 
om ömsesidig redovisningsskyldighet, 
gemensamt ägarskap och gemensam 
ansvarighet. I händelse av allvarlig eller 
ihållande försämring av demokratin, 
mänskliga rättigheter eller 
rättsstatsprincipen i något av de länder
som anges i bilaga I bör stödet tillfälligt 
dras in.

Or. en
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Ändringsförslag 476
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Denna förordning bör stödja 
genomförandet av den europeiska 
grannskapspolitiken, som reviderades 
2015, och genomförandet av regionala 
samarbetsramar, till exempel 
gränsöverskridande samarbete och de 
externa aspekterna av berörda 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier och politik på detta 
område. Dessa initiativ ger politiska ramar 
för fördjupade förbindelser med och mellan 
partnerländer som grundas på principerna 
om ömsesidig redovisningsskyldighet, 
gemensamt ägarskap och gemensam 
ansvarighet.

(18) Denna förordning bör stödja 
genomförandet av den europeiska 
grannskapspolitiken, som reviderades 
2015, och genomförandet av regionala 
samarbetsramar, till exempel 
gränsöverskridande samarbete och de 
externa aspekterna av berörda 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier och politik på detta 
område. Dessa initiativ ger kompletterande 
politik och politiska ramar för fördjupade 
förbindelser med och mellan partnerländer 
som grundas på principerna om ömsesidig 
redovisningsskyldighet, gemensamt 
ägarskap och gemensam ansvarighet. Det
prestationsbaserade tillvägagångssättet är 
en av de viktigaste principerna för den 
europeiska grannskapspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 477
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den europeiska 
grannskapspolitiken, som reviderades 
201562, syftar till att stabilisera och stärka 
resiliensen i grannländerna, särskilt genom 
att främja ekonomisk utveckling, som är en 
av unionens främsta politiska 
prioriteringar. För att uppnå sitt syfte har 
den reviderade Europeiska 

(19) Den europeiska 
grannskapspolitiken62 syftar till att 
fördjupa demokratin, främja de 
mänskliga rättigheterna och respekten för 
rättsstatsprincipen, stabilisera och stärka 
resiliensen i grannländerna, särskilt genom 
att främja ekonomisk utveckling, som är en 
av unionens främsta politiska 
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grannskapspolitiken inriktats på fyra 
prioritetsområden: god samhällsstyrning,
mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, med särskild fokus på 
ytterligare samarbete med det civila 
samhället, ekonomisk utveckling, säkerhet, 
migration och mobilitet, inbegripet att 
hantera de underliggande orsakerna till 
irreguljär migration och tvångsförflyttning. 
Den europeiska grannskapspolitiken 
kännetecknas av differentiering och ökat 
ömsesidigt ägarskap där man erkänner 
olika nivåer av deltagande och tar hänsyn 
till respektive lands önskemål om hur 
partnerskapet med unionen ska se ut och 
vad det bör innefatta.

prioriteringar. För att uppnå sitt syfte har 
den reviderade Europeiska 
grannskapspolitiken inriktats på fyra 
prioritetsområden: god samhällsstyrning, 
mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, med särskild fokus på 
ytterligare samarbete med det civila 
samhället, socioekonomisk utveckling,
kamp mot ungdomsarbetslöshet, i 
synnerhet vad gäller kvinnor och unga 
akademiker, säkerhet, migration och 
mobilitet, inbegripet att hantera de 
underliggande orsakerna till irreguljär 
migration och tvångsförflyttning. Den 
europeiska grannskapspolitiken 
kännetecknas av differentiering och ökat 
ömsesidigt ägarskap där man erkänner 
olika nivåer av deltagande och tar hänsyn 
till respektive lands önskemål om hur 
partnerskapet med unionen ska se ut och 
vad det bör innefatta. Stöd till 
grannländerna är en viktig hävstång för 
att ta itu med gemensamma utmaningar, 
såsom irreguljär migration och kampen 
mot klimatförändringarna, samt för att 
sprida välstånd, säkerhet och stabilitet 
genom ekonomisk utveckling och bättre 
styrning. Unionens stöd i 
grannskapsområdet bör synliggöras 
bättre. Inom ramen för 
grannskapspolitiken har EU inlett 
förhandlingar om och ingått ambitiösa, 
djupgående och omfattande 
frihandelsavtal med flera partnerländer i 
grannskapet. Avtalen syftar inte bara till 
att förbättra marknadstillträdet och 
främja investeringsklimatet, utan bidrar 
även till att nå grannskapspolitikens 
allmänna mål, såsom en hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling som gynnar alla. Det civila 
samhället i varje partnerland och i 
unionen, de nationella parlamenten och 
Europaparlamentet bör involveras i 
förhandlingsprocessen och 
övervakningen av genomförandet av 
avtalen. Denna förordning bör därför 
stödja förhandlingarna om dessa avtal 
och ett korrekt genomförande av de avtal 
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som ingåtts.

_________________ _________________

62 Gemensamt meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén, Översyn av den 
europeiska grannskapspolitiken, 
JOIN(2015) 050 final.

62 Gemensamt meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén, Översyn av den 
europeiska grannskapspolitiken, 
JOIN(2015) 050 final.

Or. fr

Ändringsförslag 478
Elly Schlein, Norbert Neuser

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den europeiska 
grannskapspolitiken, som reviderades 
201562, syftar till att stabilisera och stärka 
resiliensen i grannländerna, särskilt genom 
att främja ekonomisk utveckling, som är en 
av unionens främsta politiska 
prioriteringar. För att uppnå sitt syfte har 
den reviderade Europeiska 
grannskapspolitiken inriktats på fyra 
prioritetsområden: god samhällsstyrning, 
mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, med särskild fokus på 
ytterligare samarbete med det civila 
samhället, ekonomisk utveckling, säkerhet, 
migration och mobilitet, inbegripet att 
hantera de underliggande orsakerna till 
irreguljär migration och
tvångsförflyttning. Den europeiska 
grannskapspolitiken kännetecknas av 
differentiering och ökat ömsesidigt 
ägarskap där man erkänner olika nivåer av 
deltagande och tar hänsyn till respektive 
lands önskemål om hur partnerskapet med 
unionen ska se ut och vad det bör innefatta.

(19) Den europeiska 
grannskapspolitiken, som reviderades 
201562, syftar till att stabilisera och stärka 
resiliensen i grannländerna, särskilt genom 
att främja ekonomisk utveckling, som är en 
av unionens främsta politiska 
prioriteringar. För att uppnå sitt syfte har 
den reviderade Europeiska 
grannskapspolitiken inriktats på fyra 
prioritetsområden: god samhällsstyrning, 
mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, med särskild fokus på 
ytterligare samarbete med det civila 
samhället, ekonomisk utveckling, säkerhet, 
migration och mobilitet, inbegripet att 
hantera de underliggande orsakerna till 
tvångsförflyttning och stödja 
befolkningar, länder och regioner som 
drabbas av ökat migrationstryck. Den 
europeiska grannskapspolitiken 
kännetecknas av differentiering och ökat 
ömsesidigt ägarskap där man erkänner 
olika nivåer av deltagande och tar hänsyn 
till respektive lands önskemål om hur 
partnerskapet med unionen ska se ut och 
vad det bör innefatta. Åtgärder inom 
ramen för denna förordning bör också 
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syfta till att uppnå Agenda 2030 i 
samband med den europeiska 
grannskapspolitiken och säkerställa 
konsekvens i utvecklingspolitiken inom 
alla sina mål.

_________________ _________________

62 Gemensamt meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén, Översyn av den 
europeiska grannskapspolitiken, 
JOIN(2015) 050 final.

62 Gemensamt meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén, Översyn av den 
europeiska grannskapspolitiken, 
JOIN(2015) 050 final.

Or. en

Ändringsförslag 479
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den europeiska 
grannskapspolitiken, som reviderades 
201562, syftar till att stabilisera och stärka 
resiliensen i grannländerna, särskilt genom 
att främja ekonomisk utveckling, som är en 
av unionens främsta politiska 
prioriteringar. För att uppnå sitt syfte har
den reviderade Europeiska 
grannskapspolitiken inriktats på fyra 
prioritetsområden: god samhällsstyrning, 
mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, med särskild fokus på 
ytterligare samarbete med det civila 
samhället, ekonomisk utveckling, säkerhet, 
migration och mobilitet, inbegripet att 
hantera de underliggande orsakerna till 
irreguljär migration och tvångsförflyttning. 
Den europeiska grannskapspolitiken 
kännetecknas av differentiering och ökat 
ömsesidigt ägarskap där man erkänner 
olika nivåer av deltagande och tar hänsyn 
till respektive lands önskemål om hur 
partnerskapet med unionen ska se ut och 

(19) Den europeiska 
grannskapspolitiken, som reviderades 
201562, syftar till att stabilisera och stärka 
resiliensen i grannländerna, särskilt genom 
att främja ekonomisk utveckling, som är en 
av unionens främsta politiska 
prioriteringar. För att uppnå sitt syfte har 
den reviderade Europeiska 
grannskapspolitiken inriktats på fyra 
prioritetsområden: god samhällsstyrning, 
mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, med särskild fokus på 
ytterligare samarbete med det civila 
samhället, främja utbildning av hög 
kvalitet och ett ”människa till människa”-
tillvägagångssätt, ekonomisk och social
utveckling, säkerhet, migration och 
mobilitet, inbegripet att hantera de 
underliggande orsakerna till irreguljär 
migration och tvångsförflyttning, även 
genom utbildnings- och kultursamarbete. 
Den europeiska grannskapspolitiken 
kännetecknas av differentiering och ökat 
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vad det bör innefatta. ömsesidigt ägarskap där man erkänner 
olika nivåer av deltagande och tar hänsyn 
till respektive lands önskemål om hur 
partnerskapet med unionen ska se ut och 
vad det bör innefatta.

_________________ _________________

62 Gemensamt meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén, Översyn av den 
europeiska grannskapspolitiken, 
JOIN(2015) 050 final.

62 Gemensamt meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén, Översyn av den 
europeiska grannskapspolitiken, 
JOIN(2015) 050 final.

Or. en

Ändringsförslag 480
Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den europeiska 
grannskapspolitiken, som reviderades 
201562, syftar till att stabilisera och stärka 
resiliensen i grannländerna, särskilt genom 
att främja ekonomisk utveckling, som är en 
av unionens främsta politiska 
prioriteringar. För att uppnå sitt syfte har 
den reviderade Europeiska 
grannskapspolitiken inriktats på fyra 
prioritetsområden: god samhällsstyrning, 
mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, med särskild fokus på 
ytterligare samarbete med det civila 
samhället, ekonomisk utveckling, säkerhet, 
migration och mobilitet, inbegripet att 
hantera de underliggande orsakerna till 
irreguljär migration och tvångsförflyttning. 
Den europeiska grannskapspolitiken 
kännetecknas av differentiering och ökat 
ömsesidigt ägarskap där man erkänner 
olika nivåer av deltagande och tar hänsyn 
till respektive lands önskemål om hur 
partnerskapet med unionen ska se ut och 

(19) Den europeiska 
grannskapspolitiken62 syftar till att 
fördjupa demokratin, främja mänskliga 
rättigheter och upprätthålla 
rättsstatsprincipen, stabilisera och stärka 
resiliensen i grannländerna, särskilt genom 
att främja ekonomisk utveckling, som är en 
av unionens främsta politiska 
prioriteringar. För att uppnå sitt syfte har 
den reviderade Europeiska 
grannskapspolitiken inriktats på fyra 
prioritetsområden: god samhällsstyrning, 
mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, med särskild fokus på 
ytterligare samarbete med det civila 
samhället, ekonomisk utveckling, säkerhet, 
migration och mobilitet, inbegripet att 
hantera de underliggande orsakerna till 
irreguljär migration och tvångsförflyttning. 
Den europeiska grannskapspolitiken 
kännetecknas av differentiering och ökat 
ömsesidigt ägarskap där man erkänner 
olika nivåer av deltagande och tar hänsyn 
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vad det bör innefatta. till respektive lands önskemål om hur 
partnerskapet med unionen ska se ut och 
vad det bör innefatta. 
Grannskapsfinansiering är en viktig 
hävstång för att ta itu med gemensamma 
utmaningar.

_________________ _________________

62 Gemensamt meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén, Översyn av den 
europeiska grannskapspolitiken, 
JOIN(2015) 050 final.

62 Gemensamt meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén, Översyn av den 
europeiska grannskapspolitiken, 
JOIN(2015) 050 final.

Or. en

Ändringsförslag 481
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den europeiska 
grannskapspolitiken, som reviderades 
201562, syftar till att stabilisera och stärka 
resiliensen i grannländerna, särskilt genom 
att främja ekonomisk utveckling, som är en 
av unionens främsta politiska
prioriteringar. För att uppnå sitt syfte har 
den reviderade Europeiska 
grannskapspolitiken inriktats på fyra 
prioritetsområden: god samhällsstyrning, 
mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, med särskild fokus på 
ytterligare samarbete med det civila 
samhället, ekonomisk utveckling, säkerhet, 
migration och mobilitet, inbegripet att 
hantera de underliggande orsakerna till 
irreguljär migration och tvångsförflyttning. 
Den europeiska grannskapspolitiken 
kännetecknas av differentiering och ökat 
ömsesidigt ägarskap där man erkänner 
olika nivåer av deltagande och tar hänsyn 
till respektive lands önskemål om hur 

(19) Den europeiska 
grannskapspolitiken, som reviderades 
201562, syftar till att stabilisera och stärka 
resiliensen i grannländerna, särskilt genom 
att främja politisk och social reform och
främja ekonomisk utveckling, som är en av 
unionens främsta prioriteringar. För att 
uppnå sitt syfte har den reviderade 
Europeiska grannskapspolitiken inriktats 
på fyra prioritetsområden: god 
samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, med särskild fokus på 
ytterligare samarbete med det civila 
samhället, ekonomisk utveckling, säkerhet, 
migration och mobilitet, inbegripet att 
hantera de underliggande orsakerna till 
irreguljär migration och tvångsförflyttning. 
Den europeiska grannskapspolitiken 
kännetecknas av differentiering och ökat 
ömsesidigt ägarskap där man erkänner 
olika nivåer av deltagande och tar hänsyn 
till respektive lands önskemål om hur 
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partnerskapet med unionen ska se ut och 
vad det bör innefatta.

partnerskapet med unionen ska se ut och 
vad det bör innefatta.

_________________ _________________

62 Gemensamt meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén, Översyn av den 
europeiska grannskapspolitiken, 
JOIN(2015) 050 final.

62 Gemensamt meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén, Översyn av den 
europeiska grannskapspolitiken, 
JOIN(2015) 050 final.

Or. en

Ändringsförslag 482
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den europeiska 
grannskapspolitiken, som reviderades 
201562, syftar till att stabilisera och stärka 
resiliensen i grannländerna, särskilt genom 
att främja ekonomisk utveckling, som är en 
av unionens främsta politiska 
prioriteringar. För att uppnå sitt syfte har 
den reviderade Europeiska 
grannskapspolitiken inriktats på fyra 
prioritetsområden: god samhällsstyrning, 
mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, med särskild fokus på 
ytterligare samarbete med det civila 
samhället, ekonomisk utveckling, säkerhet, 
migration och mobilitet, inbegripet att 
hantera de underliggande orsakerna till 
irreguljär migration och 
tvångsförflyttning. Den europeiska 
grannskapspolitiken kännetecknas av 
differentiering och ökat ömsesidigt 
ägarskap där man erkänner olika nivåer av 
deltagande och tar hänsyn till respektive 
lands önskemål om hur partnerskapet med 
unionen ska se ut och vad det bör innefatta.

(19) Den europeiska 
grannskapspolitiken, som reviderades 
201562, syftar till att stabilisera och stärka 
resiliensen i grannländerna, särskilt genom 
att främja ekonomisk utveckling, som är en 
av unionens främsta politiska 
prioriteringar. För att uppnå sitt syfte har 
den reviderade Europeiska 
grannskapspolitiken inriktats på fyra 
prioritetsområden: god samhällsstyrning, 
mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, med särskild fokus på 
ytterligare samarbete med det civila 
samhället, ekonomisk utveckling, säkerhet, 
migration och rörlighet. Miljömässig 
hållbarhet är en annan viktig fråga. Den 
europeiska grannskapspolitiken 
kännetecknas av differentiering och ökat 
ömsesidigt ägarskap där man erkänner 
olika nivåer av deltagande och tar hänsyn 
till respektive lands önskemål om hur 
partnerskapet med unionen ska se ut och 
vad det bör innefatta.

_________________ _________________
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62 Gemensamt meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén, Översyn av den 
europeiska grannskapspolitiken, 
JOIN(2015) 050 final.

62 Gemensamt meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén, Översyn av den 
europeiska grannskapspolitiken, 
JOIN(2015) 050 final.

Or. en

Ändringsförslag 483
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Denna förordning bör stödja 
genomförandet av ett moderniserat 
associeringsavtal med medlemmarna i 
gruppen av stater i Afrika, Västindien och 
Stillahavsområdet (AVS) och möjliggöra 
för EU och dess AVS-partner att utveckla 
fler starka allianser för att hantera viktiga 
globala utmaningar. Denna förordning bör 
särskilt stödja en fortsättning av det 
etablerade samarbetet mellan unionen och 
Afrikanska unionen i linje med den 
gemensamma strategin EU–Afrika och 
bygga vidare på det framtida avtalet mellan 
EU och AVS-länderna efter 2020, bland 
annat genom en kontinental strategi för
Afrika.

(20) Denna förordning bör stödja 
genomförandet av ett moderniserat 
associeringsavtal med medlemmarna i 
gruppen av stater i Afrika, Västindien och 
Stillahavsområdet (AVS) och möjliggöra 
för EU och dess AVS-partner att utveckla 
fler starka allianser för att hantera viktiga 
och gemensamma globala utmaningar. 
Denna förordning bör särskilt stödja en 
fortsättning av det etablerade samarbetet 
mellan unionen och Afrikanska unionen i 
linje med den gemensamma strategin EU–
Afrika och bygga vidare på det framtida 
avtalet mellan EU och AVS-länderna efter 
2020, bland annat genom ett ömsesidigt 
fördelaktigt partnerskap mellan jämlikar 
mellan EU och Afrika.

Or. en

Ändringsförslag 484
Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(20) Denna förordning bör stödja 
genomförandet av ett moderniserat 
associeringsavtal med medlemmarna i 
gruppen av stater i Afrika, Västindien och 
Stillahavsområdet (AVS) och möjliggöra 
för EU och dess AVS-partner att utveckla 
fler starka allianser för att hantera viktiga 
globala utmaningar. Denna förordning bör 
särskilt stödja en fortsättning av det 
etablerade samarbetet mellan unionen och 
Afrikanska unionen i linje med den 
gemensamma strategin EU–Afrika och 
bygga vidare på det framtida avtalet mellan 
EU och AVS-länderna efter 2020, bland 
annat genom en kontinental strategi för 
Afrika.

(20) Denna förordning bör stödja 
genomförandet av ett moderniserat 
associeringsavtal med medlemmarna i 
gruppen av stater i Afrika, Västindien och 
Stillahavsområdet (AVS) och möjliggöra 
för EU och dess partner att utveckla fler 
starka allianser för att hantera viktiga 
globala utmaningar. Denna förordning bör 
särskilt stödja en fortsättning av det 
etablerade samarbetet mellan unionen och 
Afrikanska unionen i linje med den 
gemensamma strategin EU–Afrika och 
bygga vidare på det framtida avtalet mellan 
EU och AVS-länderna efter 2020, bland 
annat genom en kontinental strategi för 
Afrika.

Or. en

Ändringsförslag 485
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Denna förordning bör verka för att 
handlingsplanen från Peking och 
handlingsprogrammet från den 
internationella konferensen om 
befolkning och utveckling samt resultatet 
från deras översynskonferenser ska 
genomföras fullständigt och effektivt och 
inrätta åtaganden om sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). 
Den kommer att främja, skydda och 
förverkliga alla personers rätt att utöva 
full kontroll över och besluta fritt och 
ansvarsfullt i frågor som rör deras 
sexualitet och sexuella och reproduktiva 
hälsa, utan diskriminering, tvång eller 
våld. Denna förordning kommer att rikta 
särskild uppmärksamhet mot behovet av 
universell tillgång till kvalitativ och 
prismässigt överkomlig övergripande 
information och undervisning om sexuell 



AM\1172161SV.docx 71/168 PE632.090v01-00

SV

och reproduktiv hälsa, inbegripet 
övergripande sexualundervisning, samt 
hälso- och sjukvård.

Or. en

Ändringsförslag 486
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20b) Denna förordning bör också bidra 
till de handelsrelaterade aspekterna av 
unionens yttre förbindelser, såsom
genomförandet av FN:s vägledande 
principer om företag och mänskliga 
rättigheter och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag och samarbete 
med tredjeländer om tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan, till exempel genom 
förordning (EU) nr 2017/821 om 
fastställande av skyldigheter avseende 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för 
unionsimportörer av tenn, tantal och 
volfram, malmer av dessa metaller, samt 
guld med ursprung i konfliktdrabbade 
områden och högriskområden,
Kimberleyprocessen, för certifiering av 
rådiamanter, överenskommelsen om 
godtagbarhet, genomförande av 
åtaganden enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 978/2012 1a

(förordningen om allmänna 
preferenssystemet), samarbete inom 
ramen för skogslagstiftningens 
efterlevnad samt förvaltning av och 
handel med skog (Flegt) samt Aid for 
trade-initiativ för att säkerställa politisk 
samstämmighet och ömsesidigt stöd 
mellan EU:s handelspolitik och 
utvecklingsmål och utvecklingsåtgärder.

_________________

1a Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EU) nr 978/2012 av den 
25 oktober 2012 om tillämpning av det 
allmänna preferenssystemet och om 
upphävande av rådets förordning (EG) 
No732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 487
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Unionen bör sträva efter att utnyttja 
de tillgängliga resurserna så effektivt som 
möjligt för att optimera effekterna av sina 
yttre åtgärder. Detta bör uppnås genom 
samstämmighet och komplementaritet 
mellan unionens finansieringsinstrument 
för yttre åtgärder, bland annat instrumentet 
för stöd inför anslutningen III63, 
instrumentet för humanitärt bistånd64, 
beslutet om de utomeuropeiska länderna 
och territorierna65, det europeiska 
instrumentet för kärnsäkerhet som 
kompletterar instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete, som grundar 
sig på Euratomfördraget66, den 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och den nyligen 
föreslagna europeiska fredsfaciliteten67

som finansieras utanför EU:s budget, samt 
skapande av synergier med annan 
unionspolitik och andra unionsprogram. 
Detta inbegriper samstämmighet och 
komplementaritet med makroekonomiskt 
stöd, i förekommande fall. För att 
maximera effekten av samlade insatser för 
att uppnå ett gemensamt mål, bör denna 
förordning möjliggöra kombination av stöd 
med andra unionsprogram, under 
förutsättning att bidragen inte täcker 

(21) Unionen bör sträva efter att utnyttja 
de tillgängliga resurserna så effektivt som 
möjligt för att optimera effekterna av sina 
yttre åtgärder. Detta bör uppnås genom 
samstämmighet och komplementaritet 
mellan unionens finansieringsinstrument 
för yttre åtgärder, bland annat instrumentet 
för stöd inför anslutningen III63, 
instrumentet för humanitärt bistånd64, 
beslutet om de utomeuropeiska länderna 
och territorierna65, det europeiska 
instrumentet för kärnsäkerhet som 
kompletterar instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete, som grundar 
sig på Euratomfördraget66, den 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och den nyligen 
föreslagna europeiska fredsfaciliteten67

som finansieras utanför EU:s budget, samt 
skapande av synergier med annan 
unionspolitik och andra unionsprogram. 
Detta inbegriper samstämmighet och 
komplementaritet med makroekonomiskt 
stöd, i förekommande fall. För att 
maximera effekten av samlade insatser för 
att uppnå ett gemensamt mål, bör man i
denna förordning föreskriva strikta villkor 
för innehållande av stöd och möjliggöra 
kombination av stöd med andra 
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samma kostnader. unionsprogram, under förutsättning att 
bidragen inte täcker samma kostnader.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final, Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av ett instrument för stöd 
inför anslutningen (IPA III)

63 COM (2018) 465 final, Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av ett instrument för stöd 
inför anslutningen (IPA III)

64 Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av 
den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd 
(EGT L 163, 2.7.1996, s. 1).

64 Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av 
den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd 
(EGT L 163, 2.7.1996, s. 1).

65 COM(2018) 461 final, rådets beslut om 
associering av de utomeuropeiska länderna 
och territorierna med Europeiska unionen, 
inbegripet om förbindelserna mellan 
Europeiska unionen, å ena sidan, och 
Grönland och Konungariket Danmark, å 
andra sidan (”ULT-beslutet”).

65 COM(2018) 461 final, rådets beslut om 
associering av de utomeuropeiska länderna 
och territorierna med Europeiska unionen, 
inbegripet om förbindelserna mellan 
Europeiska unionen, å ena sidan, och 
Grönland och Konungariket Danmark, å 
andra sidan (”ULT-beslutet”).

66 COM(2018) 462 final, Förslag till rådets 
förordning om inrättande av ett europeiskt 
instrument för kärnsäkerhet som 
kompletterar instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete, och som 
grundar sig på Euratomfördraget

66 COM(2018) 462 final, Förslag till rådets 
förordning om inrättande av ett europeiskt 
instrument för kärnsäkerhet som 
kompletterar instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete, och som 
grundar sig på Euratomfördraget

67 COM(2018) 3800 final, Förslag framlagt 
för rådet av unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, med 
stöd av Europeiska kommissionen, till 
rådets beslut om inrättande av en europeisk 
fredsfacilitet.

67 COM(2018) 3800 final, Förslag framlagt 
för rådet av unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, med 
stöd av Europeiska kommissionen, till 
rådets beslut om inrättande av en europeisk 
fredsfacilitet.

Or. en

Ändringsförslag 488
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, 
Laima Liucija Andrikienė, Clare Moody

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Unionen bör sträva efter att utnyttja 
de tillgängliga resurserna så effektivt som 

(21) Unionen bör sträva efter att utnyttja 
de tillgängliga resurserna så effektivt som 
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möjligt för att optimera effekterna av sina 
yttre åtgärder. Detta bör uppnås genom 
samstämmighet och komplementaritet 
mellan unionens finansieringsinstrument 
för yttre åtgärder, bland annat instrumentet 
för stöd inför anslutningen III63, 
instrumentet för humanitärt bistånd64, 
beslutet om de utomeuropeiska länderna 
och territorierna65, det europeiska 
instrumentet för kärnsäkerhet som 
kompletterar instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete, som grundar 
sig på Euratomfördraget66, den 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och den nyligen 
föreslagna europeisk fredsfaciliteten67 som 
finansieras utanför EU:s budget, samt 
skapande av synergier med annan 
unionspolitik och andra unionsprogram. 
Detta inbegriper samstämmighet och 
komplementaritet med makroekonomiskt 
stöd, i förekommande fall. För att 
maximera effekten av samlade insatser för 
att uppnå ett gemensamt mål, bör denna 
förordning möjliggöra kombination av stöd 
med andra unionsprogram, under 
förutsättning att bidragen inte täcker 
samma kostnader.

möjligt för att optimera effekterna av sina 
yttre åtgärder. Detta bör uppnås genom 
samstämmighet och komplementaritet 
mellan unionens finansieringsinstrument 
för yttre åtgärder, bland annat instrumentet 
för stöd inför anslutningen III63, 
instrumentet för humanitärt bistånd64, 
beslutet om de utomeuropeiska länderna 
och territorierna65, det europeiska 
instrumentet för kärnsäkerhet som 
kompletterar instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete, som grundar 
sig på Euratomfördraget66, den 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och den nyligen 
föreslagna europeiska fredsfaciliteten67

som finansieras utanför EU:s budget, samt 
skapande av synergier med annan 
unionspolitik och andra unionsprogram.
Detta inbegriper samstämmighet och 
komplementaritet med makroekonomiskt 
stöd, i förekommande fall. För att 
maximera effekten av samlade insatser för 
att uppnå ett gemensamt mål, bör man i
denna förordning föreskriva strikta villkor 
för innehållande av stöd och möjliggöra 
kombination av stöd med andra 
unionsprogram, under förutsättning att 
bidragen inte täcker samma kostnader.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final, Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av ett instrument för stöd 
inför anslutningen (IPA III)

63 COM (2018) 465 final, Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av ett instrument för stöd 
inför anslutningen (IPA III)

64 Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av 
den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd 
(EGT L 163, 2.7.1996, s. 1).

64 Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av 
den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd 
(EGT L 163, 2.7.1996, s. 1).

65 COM(2018) 461 final, rådets beslut om 
associering av de utomeuropeiska länderna 
och territorierna med Europeiska unionen, 
inbegripet om förbindelserna mellan 
Europeiska unionen, å ena sidan, och 
Grönland och Konungariket Danmark, å 
andra sidan (”ULT-beslutet”).

65 COM(2018) 461 final, rådets beslut om 
associering av de utomeuropeiska länderna 
och territorierna med Europeiska unionen, 
inbegripet om förbindelserna mellan 
Europeiska unionen, å ena sidan, och 
Grönland och Konungariket Danmark, å 
andra sidan (”ULT-beslutet”).

66 COM(2018) 462 final, Förslag till rådets 
förordning om inrättande av ett europeiskt 

66 COM(2018) 462 final, Förslag till rådets 
förordning om inrättande av ett europeiskt 
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instrument för kärnsäkerhet som 
kompletterar instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete, och som 
grundar sig på Euratomfördraget

instrument för kärnsäkerhet som 
kompletterar instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete, och som 
grundar sig på Euratomfördraget

67 COM(2018) 3800 final, Förslag framlagt 
för rådet av unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, med 
stöd av Europeiska kommissionen, till 
rådets beslut om inrättande av en europeisk 
fredsfacilitet.

67 COM(2018) 3800 final, Förslag framlagt 
för rådet av unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, med 
stöd av Europeiska kommissionen, till 
rådets beslut om inrättande av en europeisk 
fredsfacilitet.

Or. en

Ändringsförslag 489
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Unionen bör sträva efter att utnyttja 
de tillgängliga resurserna så effektivt som 
möjligt för att optimera effekterna av sina 
yttre åtgärder. Detta bör uppnås genom 
samstämmighet och komplementaritet 
mellan unionens finansieringsinstrument 
för yttre åtgärder, bland annat instrumentet 
för stöd inför anslutningen III63, 
instrumentet för humanitärt bistånd64, 
beslutet om de utomeuropeiska länderna 
och territorierna65, det europeiska 
instrumentet för kärnsäkerhet som 
kompletterar instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete, som grundar 
sig på Euratomfördraget66, den 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och den nyligen 
föreslagna europeiska fredsfaciliteten67

som finansieras utanför EU:s budget, samt 
skapande av synergier med annan 
unionspolitik och andra unionsprogram. 
Detta inbegriper samstämmighet och 
komplementaritet med makroekonomiskt 
stöd, i förekommande fall. För att 

(21) Unionen bör sträva efter att utnyttja 
de tillgängliga resurserna så effektivt som 
möjligt för att optimera effekterna av sina 
yttre åtgärder. Detta bör uppnås genom 
samstämmighet, konsekvens och 
komplementaritet mellan unionens 
finansieringsinstrument för yttre åtgärder, 
bland annat instrumentet för stöd inför 
anslutningen III63, instrumentet för 
humanitärt bistånd64, beslutet om de 
utomeuropeiska länderna och 
territorierna65, det europeiska instrumentet 
för kärnsäkerhet som kompletterar 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete, som grundar sig på 
Euratomfördraget66, den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken och den
nyligen föreslagna europeiska 
fredsfaciliteten67 som finansieras utanför 
EU:s budget, skapande av synergier med 
annan unionspolitik och andra 
unionsprogram samt med 
medlemsstaternas program. Detta 
inbegriper samstämmighet och 
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maximera effekten av samlade insatser för 
att uppnå ett gemensamt mål, bör denna 
förordning möjliggöra kombination av stöd 
med andra unionsprogram, under 
förutsättning att bidragen inte täcker 
samma kostnader.

komplementaritet med makroekonomiskt 
stöd, i förekommande fall. För att 
maximera effekten av samlade insatser för 
att uppnå ett gemensamt mål, bör denna 
förordning möjliggöra kombination av stöd 
med andra unionsprogram, under 
förutsättning att bidragen inte täcker 
samma kostnader.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final, Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av ett instrument för stöd 
inför anslutningen (IPA III)

63 COM (2018) 465 final, Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av ett instrument för stöd 
inför anslutningen (IPA III)

64 Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av 
den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd 
(EGT L 163, 2.7.1996, s. 1).

64 Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av 
den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd 
(EGT L 163, 2.7.1996, s. 1).

65 COM(2018) 461 final, rådets beslut om 
associering av de utomeuropeiska länderna 
och territorierna med Europeiska unionen, 
inbegripet om förbindelserna mellan 
Europeiska unionen, å ena sidan, och 
Grönland och Konungariket Danmark, å 
andra sidan (”ULT-beslutet”).

65 COM(2018) 461 final, rådets beslut om 
associering av de utomeuropeiska länderna 
och territorierna med Europeiska unionen, 
inbegripet om förbindelserna mellan 
Europeiska unionen, å ena sidan, och 
Grönland och Konungariket Danmark, å 
andra sidan (”ULT-beslutet”).

66 COM(2018) 462 final, Förslag till rådets 
förordning om inrättande av ett europeiskt 
instrument för kärnsäkerhet som 
kompletterar instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete, och som 
grundar sig på Euratomfördraget

66 COM(2018) 462 final, Förslag till rådets 
förordning om inrättande av ett europeiskt 
instrument för kärnsäkerhet som 
kompletterar instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete, och som 
grundar sig på Euratomfördraget

67 COM(2018) 3800 final, Förslag framlagt 
för rådet av unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, med 
stöd av Europeiska kommissionen, till 
rådets beslut om inrättande av en europeisk 
fredsfacilitet.

67 COM(2018) 3800 final, Förslag framlagt 
för rådet av unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, med 
stöd av Europeiska kommissionen, till 
rådets beslut om inrättande av en europeisk 
fredsfacilitet.

Or. en

Ändringsförslag 490
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, 
Laima Liucija Andrikienė, Clare Moody

Förslag till förordning
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Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Denna förordning bör återigen 
bekräfta att kärnsäkerhet är en viktig del 
av EU:s yttre åtgärder och underlätta de 
samarbetsmål som anges i förordning 
(EINS). Om ett partnerland ständigt 
underlåter att respektera de 
grundläggande kärnsäkerhetsnormerna, 
såsom bestämmelserna i relevanta 
internationella konventioner inom ramen 
för IAEA, Esbo- och 
Århuskonventionerna och efterföljande 
ändringar, fördraget om förhindrande av 
spridning av kärnvapen och 
tilläggsprotokoll därtill, åtaganden för 
genomförandet av stresstester och därmed 
relaterade åtgärder, och de samarbetsmål 
som anges i förordning (EINS), bör stöd 
enligt denna förordning till det berörda 
landet omprövas och kan, helt eller delvis, 
tillfälligt upphävas.

Or. en

Ändringsförslag 491
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Denna förordning bör återigen 
bekräfta att kärnsäkerhet är en viktig del 
av EU:s yttre åtgärder och underlätta de 
samarbetsmål som anges i förordning 
(EINS). Om ett partnerland ständigt 
underlåter att respektera de 
grundläggande kärnsäkerhetsnormerna, 
såsom bestämmelserna i relevanta 
internationella konventioner inom ramen 
för IAEA, Esbo- och 
Århuskonventionerna och efterföljande 
ändringar, fördraget om förhindrande av 
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spridning av kärnvapen och 
tilläggsprotokoll därtill, åtaganden för 
genomförandet av stresstester och därmed 
relaterade åtgärder, och de samarbetsmål 
som anges i förordning (EINS), bör stöd 
enligt denna förordning till det berörda 
landet omprövas och kan, helt eller delvis, 
tillfälligt upphävas.

Or. en

Ändringsförslag 492
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Finansiering från denna 
förordning bör användas för att 
finansiera åtgärder inom den 
internationella dimensionen av 
programmet Kreativa Europa, som bör 
genomföras enligt förordningen om 
Kreativa Europa.

Or. en

Ändringsförslag 493
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Finansieringen av åtgärder enligt 
denna förordning bör främst ske genom
geografiska program, för att maximera 
effekterna av unionens bistånd och föra 
unionens verksamhet närmare 
partnerländerna och befolkningsgrupperna.
Denna allmänna strategi bör kompletteras 
av tematiska program och genom 

(23) Finansieringen av åtgärder enligt 
denna förordning kan delas in i
geografiska och tematiska program, för att 
maximera effekterna av unionens bistånd 
och föra unionens verksamhet närmare 
partnerländerna och befolkningsgrupperna, 
samtidigt som tematiska prioriteringar, 
såsom mänskliga rättigheter, 
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snabbinsatsåtgärder, i tillämpliga fall. civilsamhället och hållbarhet stöds. Målen 
enligt de geografiska och tematiska 
programmen bör vara ömsesidigt 
konsekventa och sammanhängande och
bör kompletteras genom 
snabbinsatsåtgärder, i tillämpliga fall.

Or. en

Ändringsförslag 494
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Finansieringen av åtgärder enligt 
denna förordning bör främst ske genom 
geografiska program, för att maximera 
effekterna av unionens bistånd och föra 
unionens verksamhet närmare 
partnerländerna och 
befolkningsgrupperna. Denna allmänna 
strategi bör kompletteras av tematiska 
program och genom snabbinsatsåtgärder, i 
tillämpliga fall.

(23) Finansieringen av åtgärder enligt 
denna förordning bör ske genom 
geografiska program, och tematiska 
program och genom snabbinsatsåtgärder, i 
tillämpliga fall. Gemensam 
programplanering som kombinerar alla 
delar bör säkerställa komplementaritet,
effektivitet och ändamålsenlighet för
EU:s stöd till partnerländerna.

Or. en

Ändringsförslag 495
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) I enlighet med samförståndet, bör 
unionen och dess medlemsstater förbättra 
den gemensamma programplaneringen, 
vilket skulle innebära att de genom att 
samla sina resurser och sin kapacitet kan 
uppnå ett bättre kollektivt resultat. Den 
gemensamma programplaneringen bör 

(24) I enlighet med samförståndet, bör 
unionen och dess medlemsstater förbättra 
den gemensamma programplaneringen, 
vilket skulle innebära att de genom att 
samla sina resurser och sin kapacitet kan 
uppnå ett bättre kollektivt resultat. Den 
gemensamma programplaneringen bör 
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bygga på partnerländernas engagemang, 
anslag och ägarskap. Unionen och dess 
medlemsstater bör sträva efter att stödja 
partnerländerna genom gemensamt 
genomförande, när så är lämpligt.

bygga på partnerländernas politiska 
prioriteringar, engagemang, anslag och 
ägarskap. Unionen och dess medlemsstater 
bör sträva efter att stödja partnerländerna 
genom gemensamt genomförande, när så är 
lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 496
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) I enlighet med samförståndet, bör 
unionen och dess medlemsstater förbättra 
den gemensamma programplaneringen, 
vilket skulle innebära att de genom att 
samla sina resurser och sin kapacitet kan 
uppnå ett bättre kollektivt resultat. Den 
gemensamma programplaneringen bör 
bygga på partnerländernas engagemang, 
anslag och ägarskap. Unionen och dess 
medlemsstater bör sträva efter att stödja 
partnerländerna genom gemensamt 
genomförande, när så är lämpligt.

(24) I enlighet med samförståndet, bör 
unionen och dess medlemsstater förbättra 
den gemensamma programplaneringen, 
vilket skulle innebära att de genom att 
samla sina resurser och sin kapacitet kan 
uppnå ett bättre kollektivt resultat. Den 
gemensamma programplaneringen bör 
bygga på partnerländernas engagemang, 
anslag och ägarskap. Unionen och dess 
medlemsstater bör sträva efter att stödja 
partnerländerna genom gemensamma 
åtgärder, när så är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 497
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Visserligen måste målen i fråga om 
demokrati och mänskliga rättigheter, 
inbegripet jämställdhet mellan könen och 
kvinnors egenmakt, i allt högre grad 
införlivas i alla instrument för finansiering 

(25) Visserligen måste målen i fråga om 
demokrati och mänskliga rättigheter, 
inbegripet jämställdhet mellan könen, 
kvinnors egenmakt, inkluderande av 
personer med funktionsnedsättning och 
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av yttre åtgärder, men unionens bistånd 
inom ramen för denna förordning bör ha en 
särskild kompletterande och ny roll, 
eftersom det är övergripande till sin natur 
och inte är beroende av samtycke från de 
berörda tredjeländernas regeringar och 
offentliga myndigheter.

skydd av minoriteter, i allt högre grad 
införlivas i alla instrument för finansiering 
av yttre åtgärder, men unionens bistånd 
inom ramen för denna förordning bör ha en 
särskild kompletterande och ny roll, 
eftersom det är övergripande till sin natur 
och inte är beroende av samtycke från de 
berörda tredjeländernas regeringar och 
offentliga myndigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 498
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Visserligen måste målen i fråga 
om demokrati och mänskliga rättigheter, 
inbegripet jämställdhet mellan könen och
kvinnors egenmakt, i allt högre grad 
införlivas i alla instrument för 
finansiering av yttre åtgärder, men
unionens bistånd inom ramen för denna 
förordning bör ha en särskild 
kompletterande och ny roll, eftersom det 
är övergripande till sin natur och inte är 
beroende av samtycke från de berörda 
tredjeländernas regeringar och offentliga 
myndigheter.

(25) Främjande och skydd av demokrati 
och mänskliga rättigheter, inbegripet 
jämställdhet mellan könen, kvinnors 
egenmakt och minoriteters, medräknat 
hbti-personers, rättigheter, bör i allt högre 
grad införlivas under hela genomförandet
av denna förordning som både ett mål i sig,
samt integreras i alla geografiska 
program inom ramen för denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 499
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Visserligen måste målen i fråga om (25) Visserligen måste målen i fråga om 
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demokrati och mänskliga rättigheter, 
inbegripet jämställdhet mellan könen och 
kvinnors egenmakt, i allt högre grad 
införlivas i alla instrument för finansiering 
av yttre åtgärder, men unionens bistånd 
inom ramen för denna förordning bör ha en 
särskild kompletterande och ny roll, 
eftersom det är övergripande till sin natur 
och inte är beroende av samtycke från de 
berörda tredjeländernas regeringar och 
offentliga myndigheter.

demokrati och mänskliga rättigheter, 
inbegripet jämställdhet mellan könen, 
kvinnors och flickors egenmakt och 
flickors egenmakt, i allt högre grad 
införlivas i alla instrument för finansiering 
av yttre åtgärder, men unionens bistånd 
inom ramen för denna förordning bör ha en 
särskild kompletterande och ny roll, 
eftersom det är övergripande till sin natur 
och inte är beroende av samtycke från de 
berörda tredjeländernas regeringar och 
offentliga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 500
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) De mänskliga rättigheternas 
universella karaktär kräver en 
programplaneringsram som möjliggör 
finansieringsformer under vilka 
människorättsförsvarare, journalister, det 
civila samhällets aktörer och 
organisationer kan finansieras direkt och 
oberoende av regeringar, myndigheter 
eller organ i tredjeländer. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt det 
krympande utrymmet för det civila 
samhället, situationer där mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter är 
i farozonen samt grupper och individer 
som arbetar under tryck för att främja 
mänskliga rättigheter, demokrati, 
rättsstatsprincipen, ansvarighet, 
jämlikhet, yttrandefrihet och pressfrihet.

Or. en

Ändringsförslag 501
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Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det civila samhällets 
organisationer bör omfatta ett brett 
spektrum av aktörer med olika roller och 
mandat som inbegriper alla icke-statliga, 
icke-vinstdrivande strukturer, opartiska 
och fria från våld, genom vilka människor 
organiserar sig för att uppnå 
gemensamma mål och främja 
gemensamma värderingar, både politiska, 
kulturella, sociala och ekonomiska. De 
kan vara verksamma på lokal, nationell, 
regional eller internationell nivå, i städer 
eller på landsbygden, formellt eller 
informellt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 502
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det civila samhällets organisationer 
bör omfatta ett brett spektrum av aktörer 
med olika roller och mandat som 
inbegriper alla icke-statliga, icke-
vinstdrivande strukturer, opartiska och fria 
från våld, genom vilka människor 
organiserar sig för att uppnå gemensamma 
mål och främja gemensamma värderingar, 
både politiska, kulturella, sociala och 
ekonomiska. De kan vara verksamma på 
lokal, nationell, regional eller internationell 
nivå, i städer eller på landsbygden, formellt 
eller informellt.

(26) Det civila samhällets organisationer 
bör omfatta ett brett spektrum av aktörer 
med olika roller och mandat som 
inbegriper alla icke-statliga, icke-
vinstdrivande strukturer, opartiska och fria 
från våld, genom vilka människor 
organiserar sig för att uppnå gemensamma 
mål och främja gemensamma värderingar, 
både politiska, kulturella, sociala och 
ekonomiska. De kan vara verksamma på 
lokal, nationell, regional eller internationell 
nivå, i städer eller på landsbygden, formellt 
eller informellt. I enlighet med 
samförståndet om utveckling kommer 
denna förordning att fördjupa 
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partnerskapen med de 
civilsamhällesorganisationer som främjar 
hållbar utveckling, och verka för att 
civilsamhällesorganisationerna ska få det 
handlingsutrymme och de förutsättningar 
som de behöver för att utföra sina många 
uppgifter som främjare av demokrati, 
rättsstatsprincipen, social rättvisa och 
mänskliga rättigheter, försvarare av 
rättighetshavare, klimatåtgärder och 
miljöskydd, som oberoende förespråkare 
som övervakar myndigheter och håller 
dem ansvariga samt som aktörer som 
genomför och driver på förändring genom 
exempelvis utbildning och 
upplysningskampanjer. Denna förordning 
kommer att skapa utrymme för det civila 
samhället och förbättra stödet till och 
bygga upp 
civilsamhällesorganisationernas kapacitet 
att stärka sin röst i utvecklingsprocessen 
och att bidra till att uppnå målen för 
hållbar utveckling. I denna förordning 
bör man också erbjuda möjligheten för 
mycket små organisationer i det civila 
samhället att få mindre bidrag på ett 
snabbt och obyråkratiskt sätt, särskilt i 
samband med instabila situationer, kris 
och motsättningar i samhället.

Or. en

Ändringsförslag 503
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det civila samhällets organisationer 
bör omfatta ett brett spektrum av aktörer 
med olika roller och mandat som 
inbegriper alla icke-statliga, icke-
vinstdrivande strukturer, opartiska och fria 
från våld, genom vilka människor 
organiserar sig för att uppnå gemensamma 

(26) Det civila samhällets organisationer 
bör omfatta ett brett spektrum av aktörer 
med olika roller och mandat som 
inbegriper alla icke-statliga, icke-
vinstdrivande strukturer, opartiska och fria 
från våld, genom vilka människor 
organiserar sig för att uppnå gemensamma 
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mål och främja gemensamma värderingar, 
både politiska, kulturella, sociala och 
ekonomiska. De kan vara verksamma på 
lokal, nationell, regional eller internationell 
nivå, i städer eller på landsbygden, formellt 
eller informellt.

mål och främja gemensamma värderingar, 
både politiska, kulturella, sociala och 
ekonomiska. De kan vara verksamma på 
lokal, nationell, regional eller internationell 
nivå, i städer eller på landsbygden, formellt 
eller informellt. I enlighet med 
samförståndet om utveckling bör denna 
förordning fördjupa partnerskapen med 
de civilsamhällesorganisationer som 
främjar hållbar utveckling, och verka för 
att civilsamhällesorganisationerna ska få 
det handlingsutrymme och de 
förutsättningar som de behöver för att 
utföra sina många uppgifter som främjare 
av demokrati, rättsstatsprincipen och 
social rättvisa, som försvarare av 
rättighetshavare, som oberoende 
förespråkare som övervakar myndigheter 
och håller dem ansvariga samt som 
aktörer som genomför och driver på 
förändring genom exempelvis utbildning 
och upplysningskampanjer. Denna 
förordning bör skapa utrymme för det 
civila samhället och förbättra stödet till 
och bygga upp 
civilsamhällesorganisationernas kapacitet 
att stärka sin röst i utvecklingsprocessen 
och att främja politiska, sociala, 
miljömässiga och ekonomiska framsteg.

Or. en

Ändringsförslag 504
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det civila samhällets organisationer 
bör omfatta ett brett spektrum av aktörer 
med olika roller och mandat som 
inbegriper alla icke-statliga, icke-
vinstdrivande strukturer, opartiska och fria 
från våld, genom vilka människor 
organiserar sig för att uppnå gemensamma 

(26) Det civila samhällets organisationer 
bör omfatta ett brett spektrum av aktörer 
med olika roller och mandat som 
inbegriper alla icke-statliga, icke-
vinstdrivande strukturer, opartiska och fria 
från våld, genom vilka människor 
organiserar sig för att uppnå gemensamma 
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mål och främja gemensamma värderingar, 
både politiska, kulturella, sociala och 
ekonomiska. De kan vara verksamma på 
lokal, nationell, regional eller internationell 
nivå, i städer eller på landsbygden, formellt 
eller informellt.

mål och främja gemensamma värderingar, 
både politiska, kulturella, sociala och 
ekonomiska. De kan vara verksamma på 
lokal, nationell, regional eller internationell 
nivå, i städer eller på landsbygden, formellt 
eller informellt. Det bör säkerställas att de 
civilsamhällesorganisationer som är 
partnerorganisationer är fullständigt 
hederliga och helt och hållet respekterar 
de mänskliga rättigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 505
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det civila samhällets organisationer 
bör omfatta ett brett spektrum av aktörer 
med olika roller och mandat som 
inbegriper alla icke-statliga, icke-
vinstdrivande strukturer, opartiska och fria 
från våld, genom vilka människor 
organiserar sig för att uppnå gemensamma 
mål och främja gemensamma värderingar, 
både politiska, kulturella, sociala och 
ekonomiska. De kan vara verksamma på 
lokal, nationell, regional eller internationell 
nivå, i städer eller på landsbygden, formellt 
eller informellt.

(26) Det civila samhällets organisationer 
bör omfatta ett brett spektrum av aktörer 
med olika roller och mandat som 
inbegriper alla icke-statliga, icke-
vinstdrivande strukturer, opartiska och fria 
från våld, genom vilka människor 
organiserar sig för att uppnå gemensamma 
mål och främja gemensamma värderingar, 
både politiska, kulturella, sociala, 
miljömässiga och ekonomiska. De kan 
vara verksamma på lokal, nationell, 
regional eller internationell nivå, i städer 
eller på landsbygden, formellt eller 
informellt.

Or. en

Ändringsförslag 506
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, 
Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Unionen och dess medlemsstater 
bör främja full medverkan från 
civilsamhällsorganisationers och lokala 
myndigheters sida när det gäller att bidra 
till genomförandet av FN:s mål för 
hållbar utveckling, bland annat i fråga 
om demokrati, rättsstatsprincipen, 
grundläggande friheter och mänskliga 
rättigheter, klimatåtgärder och 
miljöskydd, social rättvisa, och som 
tillhandahållare av grundläggande 
sociala tjänster till de befolkningar som 
har störst behov. De bör erkänna de 
många olika roller som civilsamhällets 
organisationer och de lokala 
myndigheterna har – de senare som 
främjare av ett territoriellt 
förhållningssätt till utveckling, inbegripet 
decentraliseringsprocesser, deltagande, 
tillsyn och ansvarsskyldighet. Unionen 
och dess medlemsstater bör främja det 
civila samhällets handlingsutrymme och 
ytterligare stärka sitt stöd till 
kapacitetsuppbyggnad för civilsamhällets 
organisationer och lokala myndigheter 
för att stärka deras röst i processen för 
hållbar utveckling och främja den 
politiska, sociala och ekonomiska 
dialogen, bland annat genom program för 
det civila samhället.

Or. en

Ändringsförslag 507
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) EU bör stödja det civila samhällets 
organisationer och främja ett större 
strategiskt engagemang från dessa i alla 
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externa instrument och program, 
inbegripet geografiska program och 
snabbinsatsåtgärder enligt denna 
förordning, i linje med rådets slutsatser av 
den 19 juni 2017 ”En grund för 
demokrati och hållbar utveckling: EU:s 
samarbete med det civila samhället på 
området yttre förbindelser”.

Or. it

Motivering

Det civila samhället bör engageras mer i EU:s yttre åtgärder och därmed också i uppnåendet 
av målen i denna förordning.

Ändringsförslag 508
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Unionen erkänner den avgörande 
roll som de lokala myndigheterna spelar i 
genomförandet av Agenda 2030 för 
hållbar utveckling och bör öka sitt stöd till 
de lokala myndigheternas 
kapacitetsuppbyggnad.

Or. en

Ändringsförslag 509
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 26b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26b) Den 8 december 2008 godkände 
rådet den övergripande strategin för 
unionens genomförande av Förenta 
nationernas säkerhetsråds resolutioner 
nr 1325 (2000) och 1820 (2008) om 
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kvinnor, fred och säkerhet och erkände de 
nära kopplingarna mellan freds-, 
säkerhets-, utvecklings- och 
jämställdhetsfrågor. Unionen har 
konsekvent efterlyst ett fullständigt 
genomförande av den agenda för kvinnor, 
fred och säkerhet som fastställs i 
relevanta resolutioner från FN:s 
säkerhetsråd, särskilt behovet av att 
bekämpa våld mot kvinnor i 
konfliktsituationer och främja kvinnors 
deltagande i fredsbyggande.

Or. en

Ändringsförslag 510
Judith Sargentini, Michel Reimon
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 26c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26c) Fredsbyggande, 
konfliktförebyggande och stabilitet har 
identifierats av den globala strategin som 
viktiga politikområden för EU:s yttre 
åtgärder. Med hänsyn till växande 
instabilitet och konflikter i EU:s 
grannskap och bortom det, förtjänar 
dessa politiska åtgärder en fördubbling av 
respektive medel jämfört med 
budgetplanen för 2014–2020. Det är lika 
viktigt att bevara och utvidga 
omfattningen av EU:s politik i frågan. 
Genom detta införs relevanta EU-
strategier, såsom EU:s integrerade 
strategi för externa konflikter och kriser, 
unionens program för förebyggande av 
väpnade konflikter, konceptet om 
förstärkning av EU:s medlings- och 
dialogkapacitet, en EU-omfattande 
strategiram för stöd till reform av 
säkerhetssektorn, EU:s strategi mot 
olagliga skjutvapen, handeldvapen och 
lätta vapen och ammunition, och EU-
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konceptet för stöd till demobilisering, 
avväpning och återintegrering.

Or. en

Ändringsförslag 511
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör denna förordning 
bidra till att integrera klimatfrågor i 
unionens politik och till att uppnå det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. 
Åtgärder inom ramen för denna förordning 
väntas bidra 25 % av den totala 
finansieringsramen till klimatmål. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under genomförandet av denna förordning, 
och det övergripande bidraget från 
förordningen bör omfattas av relevanta 
utvärderingar och översyner.

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna, skydda 
miljön och bekämpa naturförlust, i
enlighet med unionens åtaganden att 
genomföra Parisavtalet, konventionen om 
biologisk mångfald och uppfylla FN:s mål 
för hållbar utveckling bör denna förordning 
bidra till att integrera klimat- och 
miljöfrågor i unionens politik och till att 
uppnå det övergripande målet att 50 % av 
utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 
klimat- och miljömålen. Åtgärder inom 
ramen för denna förordning väntas bidra 
50 % av den totala finansieringsramen till 
klimat- och miljörelaterade mål och 
stödåtgärder med tydliga och 
identifierbara gemensamma vinster 
mellan sektorerna. De berörda åtgärderna 
kommer att identifieras under 
genomförandet av denna förordning, och 
det övergripande bidraget från 
förordningen bör omfattas av relevanta 
utvärderingar och översyner. Som en 
allmän princip bör unionens alla åtgärder 
och utgifter vara förenliga med målen i 
Parisavtalet och inte bidra till 
miljöförstöringen. Särskild tonvikt bör 
läggas på stöd för anpassning till 
klimatförändringar i fattiga, mycket 
sårbara länder. Finansiering av 
klimatåtgärder genom denna förordning 
kommer att bidra till att uppfylla de 
utvecklade ländernas åtagande att avsätta 
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100 miljarder US-dollar per år från 2020 
för att tillgodose behoven i 
utvecklingsländerna.

Or. en

Ändringsförslag 512
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör denna förordning 
bidra till att integrera klimatfrågor i 
unionens politik och till att uppnå det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. 
Åtgärder inom ramen för denna förordning 
väntas bidra 25 % av den totala 
finansieringsramen till klimatmål. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under genomförandet av denna förordning, 
och det övergripande bidraget från 
förordningen bör omfattas av relevanta 
utvärderingar och översyner.

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna, skydda 
miljön och bekämpa förlust av biologisk 
mångfald, i enlighet med unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet, 
konventionen om biologisk mångfald och 
uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling 
bör denna förordning bidra till att integrera 
klimat- och miljöfrågor i unionens politik 
och till att uppnå det övergripande målet att 
50 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen. Åtgärder inom ramen för 
denna förordning väntas bidra 50 % av den 
totala finansieringsramen till klimat- och 
miljörelaterade mål. Här ingår ett mål på 
10 % till biologisk mångfald. De berörda 
åtgärderna kommer att identifieras under 
genomförandet av denna förordning. Det 
övergripande bidraget från förordningen 
bör omfattas av relevanta utvärderingar och 
översyner. Unionens åtgärder på detta 
område bör syfta till att efterleva 
Parisavtalet och Riokonventionerna. 
Insatser och åtgärder som bidrar till att 
uppfylla klimat- och miljömålet ska ta 
hänsyn till sambandet mellan klimat, fred 
och säkerhet, kvinnors egenmakt och 
kampen mot fattigdom.

Or. en
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Ändringsförslag 513
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör denna förordning 
bidra till att integrera klimatfrågor i 
unionens politik och till att uppnå det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. 
Åtgärder inom ramen för denna förordning 
väntas bidra 25 % av den totala 
finansieringsramen till klimatmål. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under genomförandet av denna förordning, 
och det övergripande bidraget från 
förordningen bör omfattas av relevanta 
utvärderingar och översyner.

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna och 
förlusten av biologisk mångfald, 
miljöskyddet i enlighet med unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling 
och konventionen om biologisk mångfald
bör denna förordning bidra till att integrera 
klimat- och miljöfrågor i unionens politik 
och till att uppnå det övergripande målet att 
45 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen. Åtgärder inom ramen för 
denna förordning väntas bidra 50 % av den 
totala finansieringsramen till klimat- och 
miljörelaterade mål. De berörda 
åtgärderna kommer att identifieras under 
genomförandet av denna förordning, och 
det övergripande bidraget från 
förordningen bör omfattas av relevanta 
utvärderingar och översyner. Som en 
allmän princip bör alla unionens åtgärder 
och utgifter stämma överens med målen i 
Parisavtalet, samt med målen för hållbar 
utveckling, och inte bidra till 
miljöförstöringen.

Or. en

Ändringsförslag 514
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna, skydda 
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med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör denna förordning 
bidra till att integrera klimatfrågor i 
unionens politik och till att uppnå det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. 
Åtgärder inom ramen för denna förordning 
väntas bidra 25 % av den totala 
finansieringsramen till klimatmål. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under genomförandet av denna förordning, 
och det övergripande bidraget från 
förordningen bör omfattas av relevanta 
utvärderingar och översyner.

miljön och bekämpa naturförlust, i 
enlighet med unionens åtaganden att 
genomföra Parisavtalet, konventionen om 
biologisk mångfald och uppfylla FN:s mål 
för hållbar utveckling bör denna förordning 
bidra till att integrera klimat- och 
miljöfrågor i unionens politik och till att 
uppnå det övergripande målet att 35 % av 
utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 
klimatmålen. Åtgärder inom ramen för 
denna förordning väntas bidra 35 % av den 
totala finansieringsramen till klimatmål. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under genomförandet av denna förordning, 
och det övergripande bidraget från 
förordningen bör omfattas av relevanta 
utvärderingar och översyner.

Or. en

Ändringsförslag 515
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör denna förordning 
bidra till att integrera klimatfrågor i 
unionens politik och till att uppnå det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. 
Åtgärder inom ramen för denna förordning 
väntas bidra 25 % av den totala 
finansieringsramen till klimatmål. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under genomförandet av denna förordning, 
och det övergripande bidraget från 
förordningen bör omfattas av relevanta 
utvärderingar och översyner.

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör denna förordning 
bidra till att integrera klimatfrågor i 
unionens politik och till att uppnå det 
övergripande målet att 40 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. 
Åtgärder inom ramen för denna förordning 
väntas bidra 40 % av den totala 
finansieringsramen till klimatmål. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under tillämpningen av denna förordning, 
och det övergripande bidraget från 
förordningen bör omfattas av relevanta 
utvärderingar och översyner. Unionens 
åtgärder på detta område bör främja 
respekt för Parisavtalet.
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Or. fr

Ändringsförslag 516
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör denna förordning 
bidra till att integrera klimatfrågor i 
unionens politik och till att uppnå det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. 
Åtgärder inom ramen för denna förordning 
väntas bidra 25 % av den totala 
finansieringsramen till klimatmål. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under genomförandet av denna förordning, 
och det övergripande bidraget från 
förordningen bör omfattas av relevanta
utvärderingar och översyner.

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna, som har 
blivit ett akut, globalt problem, i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör denna förordning 
bidra till att integrera klimatfrågor i 
unionens politik och till att uppnå det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. 
Åtgärder inom ramen för denna förordning 
väntas bidra 25 % av den totala 
finansieringsramen till klimatmål. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under genomförandet av denna förordning, 
och det övergripande bidraget från 
förordningen bör omfattas av relevanta 
utvärderingar och översyner.

Or. fr

Ändringsförslag 517
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör denna förordning 
bidra till att integrera klimatfrågor i 
unionens politik och till att uppnå det 

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör denna förordning 
bidra till att integrera klimatfrågor i 
unionens politik och till att uppnå det 
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övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. 
Åtgärder inom ramen för denna förordning 
väntas bidra 25 % av den totala 
finansieringsramen till klimatmål. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under genomförandet av denna förordning, 
och det övergripande bidraget från 
förordningen bör omfattas av relevanta 
utvärderingar och översyner.

övergripande målet att 50 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimat- och 
miljömålen. Åtgärder inom ramen för 
denna förordning väntas bidra 50 % av den 
totala finansieringsramen till klimat- och 
miljömål. De berörda åtgärderna kommer 
att identifieras under genomförandet av 
denna förordning, och det övergripande 
bidraget från förordningen bör omfattas av 
relevanta utvärderingar och översyner.

Or. fr

Ändringsförslag 518
Thierry Cornillet

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör denna förordning 
bidra till att integrera klimatfrågor i 
unionens politik och till att uppnå det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. 
Åtgärder inom ramen för denna förordning 
väntas bidra 25 % av den totala 
finansieringsramen till klimatmål. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under genomförandet av denna förordning, 
och det övergripande bidraget från 
förordningen bör omfattas av relevanta 
utvärderingar och översyner.

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör denna förordning 
bidra till att integrera klimatfrågor i 
unionens politik och till att uppnå det 
övergripande målet att 50 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. 
Åtgärder inom ramen för denna förordning 
väntas bidra 50 % av den totala 
finansieringsramen till klimatmål. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under genomförandet av denna förordning, 
och det övergripande bidraget från 
förordningen bör omfattas av relevanta 
utvärderingar och översyner.

Or. en

Ändringsförslag 519
Marietje Schaake

Förslag till förordning
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Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör denna förordning 
bidra till att integrera klimatfrågor i 
unionens politik och till att uppnå det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. 
Åtgärder inom ramen för denna förordning 
väntas bidra 25 % av den totala 
finansieringsramen till klimatmål. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under genomförandet av denna förordning, 
och det övergripande bidraget från 
förordningen bör omfattas av relevanta 
utvärderingar och översyner.

(28) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör denna förordning 
bidra till att integrera klimatfrågor i 
unionens politik och till att uppnå det 
övergripande målet att 30 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. 
Åtgärder inom ramen för denna förordning 
väntas bidra 30 % av den totala 
finansieringsramen till klimatmål. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under genomförandet av denna förordning, 
och det övergripande bidraget från 
förordningen bör omfattas av relevanta 
utvärderingar och översyner.

Or. en

Ändringsförslag 520
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) och tjänster 
är beprövade faktorer för hållbar 
utveckling och tillväxt. De kan vara 
nyckeln till att förbättra medborgarnas liv 
även i de fattigaste länderna, framför allt 
genom att ge kvinnor och flickor 
egenmakt, förbättra demokratiskt styre 
och öppenhet och höja produktiviteten 
och skapa arbetstillfällen. Konnektivitet 
och överkomliga priser förblir ett problem 
både mellan och inom regionerna, 
eftersom det finns stora variationer 
mellan hög- och låginkomstländerna och 
mellan städer och landsbygd. Denna 
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förordning bör hjälpa EU att ytterligare 
integrera digitalisering i EU:s 
utvecklingspolitik, såsom det redan 
planerats inom ramen för dess 
Digital4Development-strategi som måste 
uppdateras för perioden efter 2020.

Or. en

Ändringsförslag 521
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Den växande världsbefolkningens 
behov av livsmedels- och näringstrygghet 
måste tillgodoses genom hållbart jordbruk 
och hållbara livsmedelssystem, inbegripet 
hållbart fiske, samtidigt som miljön måste 
skyddas. Denna förordning bör främja ett 
hållbart jordbruk, hållbar förvaltning av 
naturtillgångar såsom vatten, mark och 
skogar. Åtgärder inom ramen för detta 
anslag förväntas bidra 10 % av dess totala 
finansieringsram till tryggad livsmedels-
och näringsförsörjning genom att öka 
stödet till småbrukare och ekologiska 
jordbruksmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 522
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Eftersom det är angeläget att 
inrikta sig på utbildning och kultur i 
enlighet med Agenda 2030 för hållbar 
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utveckling och EU:s strategi för 
internationella kulturella förbindelser, 
bör denna förordning bidra till att 
säkerställa en inkluderande och rättvis 
utbildning av god kvalitet, främja 
möjligheter till livslångt lärande för alla 
och verka för internationella kulturella 
förbindelser med tanke på EU:s roll som 
global aktör.

Or. en

Ändringsförslag 523
Elly Schlein, Norbert Neuser

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det är viktigt att ytterligare 
intensifiera samarbetet om migration med 
partnerländerna, dra nytta av fördelarna 
med välhanterad laglig migration och 
effektivt ta itu med irreguljär migration. Ett 
sådant samarbete bör bidra till att 
säkerställa tillgång till internationellt skydd 
och att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration, 
förbättrad gränsförvaltningen och 
fortsätta ansträngningarna i kampen mot 
irreguljär migration, människohandel och 
smuggling av migranter samt samarbete 
om återvändande, återtagande och 
återanpassning i förekommande fall, på 
grundval av ömsesidig ansvarighet och full 
respekt för humanitära och 
människorättsliga skyldigheter. Därför bör 
tredjeländernas samarbete med unionen 
på detta område ingå som en integrerad 
del i de allmänna principerna i denna 
förordning. Det är viktigt med ökad 
samstämmighet mellan migrations- och 
utvecklingspolitiken för att garantera att 
utvecklingsbiståndet hjälper 
partnerländerna att hantera migrationen 
på ett effektivare sätt. Denna förordning 

(29) Det är viktigt att ytterligare 
intensifiera samarbetet om migration med 
partnerländerna, dra nytta av fördelarna 
med ordnad, säkert och ansvarsfullt 
migration, i linje med Agenda 2030, och 
effektivt ta itu med irreguljär migration i 
synnerhet genom inrättandet av säkra och 
lagliga möjligheter. Ett sådant samarbete 
bör bidra till att säkerställa tillgång till 
internationellt skydd och att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till 
tvångsförflyttning, människohandel och 
smuggling av migranter, samt samarbete 
om säkert, värdigt och hållbart
återvändande, återtagande och 
återanpassning på grundval av ömsesidig 
ansvarighet, full respekt för humanitära 
och människorättsliga skyldigheter. Denna 
förordning bör bidra till ett samordnat, 
holistiskt och strukturerat förhållningssätt 
till migration och maximera 
synergieffekterna samt migrationens och 
rörlighetens positiva effekter på 
utvecklingen.
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bör bidra till ett samordnat, holistiskt och 
strukturerat förhållningssätt till migration 
och maximera synergieffekterna, samt 
tillämpa de påtryckningsmöjligheter som 
krävs.

Or. en

Ändringsförslag 524
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det är viktigt att ytterligare 
intensifiera samarbetet om migration med 
partnerländerna, dra nytta av fördelarna 
med välhanterad laglig migration och
effektivt ta itu med irreguljär migration.
Ett sådant samarbete bör bidra till att 
säkerställa tillgång till internationellt skydd 
och att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration, 
förbättrad gränsförvaltningen och 
fortsätta ansträngningarna i kampen mot 
irreguljär migration, människohandel och 
smuggling av migranter samt samarbete 
om återvändande, återtagande och
återanpassning i förekommande fall, på 
grundval av ömsesidig ansvarighet och full 
respekt för humanitära och 
människorättsliga skyldigheter. Därför bör 
tredjeländernas samarbete med unionen 
på detta område ingå som en integrerad 
del i de allmänna principerna i denna 
förordning. Det är viktigt med ökad 
samstämmighet mellan migrations- och 
utvecklingspolitiken för att garantera att 
utvecklingsbiståndet hjälper 
partnerländerna att hantera migrationen 
på ett effektivare sätt. Denna förordning 
bör bidra till ett samordnat, holistiskt och 
strukturerat förhållningssätt till migration 
och maximera synergieffekterna, samt 
tillämpa de påtryckningsmöjligheter som 

(29) Samarbete om migration med 
partnerländerna bör baseras på den 
globala flyktingpakten och den globala
migrationspakten och göra det möjligt för 
utvecklingsländerna att dra nytta av 
fördelarna med välhanterad laglig 
migration, effektivt ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till påtvingad 
migration och tvångsförflyttning och 
minska utvecklingsländernas börda, som 
är värd för det högsta antalet flyktingar i 
världen. Det bör bidra till att säkerställa 
tillgång till internationellt skydd och 
samarbete om återanpassning efter 
återvändandet i förekommande fall på ett 
konfliktkänsligt sätt för att undvika 
negativa effekter på konfliktdynamiken. 
Samarbetet bör bidra till att underlätta 
säker och laglig migration, kontakter med 
migrantgrupper, finansiella mellanhänder 
och program som ökar 
utvecklingseffekterna av 
penningöverföringar. Ett sådant 
samarbete bör bygga på ömsesidig 
ansvarighet, med full respekt för 
humanitära och människorättsliga 
skyldigheter.
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krävs.

Or. en

Ändringsförslag 525
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det är viktigt att ytterligare 
intensifiera samarbetet om migration med 
partnerländerna, dra nytta av fördelarna 
med välhanterad laglig migration och 
effektivt ta itu med irreguljär migration. Ett 
sådant samarbete bör bidra till att 
säkerställa tillgång till internationellt skydd 
och att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration, 
förbättrad gränsförvaltningen och fortsätta 
ansträngningarna i kampen mot irreguljär 
migration, människohandel och smuggling 
av migranter samt samarbete om 
återvändande, återtagande och 
återanpassning i förekommande fall, på 
grundval av ömsesidig ansvarighet och full 
respekt för humanitära och 
människorättsliga skyldigheter. Därför bör 
tredjeländernas samarbete med unionen 
på detta område ingå som en integrerad 
del i de allmänna principerna i denna 
förordning. Det är viktigt med ökad
samstämmighet mellan migrations- och 
utvecklingspolitiken för att garantera att 
utvecklingsbiståndet hjälper
partnerländerna att hantera migrationen 
på ett effektivare sätt. Denna förordning 
bör bidra till ett samordnat, holistiskt och 
strukturerat förhållningssätt till migration 
och maximera synergieffekterna, samt 
tillämpa de påtryckningsmöjligheter som 
krävs.

(29) Samarbete med partnerländerna om 
migration kan leda till ömsesidigt 
fördelaktiga, lagliga migrationsströmmar, 
samtidigt som man tar med itu med 
irreguljär migration. Ett sådant samarbete 
bör bidra till att säkerställa tillgång till 
internationellt skydd och att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till
tvångsförflyttning, förbättrad 
gränsförvaltningen och fortsätta 
ansträngningarna i kampen mot irreguljär 
migration, människohandel och smuggling 
av migranter samt samarbete om 
återvändande, återtagande och 
återanpassning i förekommande fall, på 
grundval av ömsesidig ansvarighet och 
med full respekt för unionens rättigheter 
och värderingar, samt internationella och 
europeiska humanitära och 
människorättsliga normer och
skyldigheter. De bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration 
motsvarar i stort sett de befintliga målen 
för utvecklingssamarbete, såsom kampen 
mot fattigdom och ojämlikhet samt
främjandet av rättigheter och friheter. 
Samstämmighet mellan migrations- och 
utvecklingspolitiken kan därför bidra till 
samarbete om migration med
partnerländerna.

Or. en
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Ändringsförslag 526
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det är viktigt att ytterligare 
intensifiera samarbetet om migration med 
partnerländerna, dra nytta av fördelarna 
med välhanterad laglig migration och
effektivt ta itu med irreguljär migration. Ett 
sådant samarbete bör bidra till att 
säkerställa tillgång till internationellt skydd 
och att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration, 
förbättrad gränsförvaltningen och fortsätta 
ansträngningarna i kampen mot irreguljär 
migration, människohandel och smuggling 
av migranter samt samarbete om 
återvändande, återtagande och 
återanpassning i förekommande fall, på 
grundval av ömsesidig ansvarighet och full 
respekt för humanitära och 
människorättsliga skyldigheter. Därför bör 
tredjeländernas samarbete med unionen på 
detta område ingå som en integrerad del i 
de allmänna principerna i denna 
förordning. Det är viktigt med ökad 
samstämmighet mellan migrations- och 
utvecklingspolitiken för att garantera att 
utvecklingsbiståndet hjälper 
partnerländerna att hantera migrationen på 
ett effektivare sätt. Denna förordning bör 
bidra till ett samordnat, holistiskt och 
strukturerat förhållningssätt till migration 
och maximera synergieffekterna, samt 
tillämpa de påtryckningsmöjligheter som 
krävs.

(29) Det är viktigt att ytterligare 
intensifiera samarbetet om migration med 
partnerländerna, dra nytta av fördelarna 
med välhanterad laglig migration, effektivt 
ta itu med irreguljär migration och så snart 
som möjligt motverka de lagliga och 
irreguljära invandringsflödena till EU:s 
medlemsstater. Ett sådant samarbete bör 
bidra till att säkerställa tillgång till 
internationellt skydd och att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till irreguljär 
migration, förbättrad gränsförvaltningen 
och fortsätta ansträngningarna i kampen 
mot irreguljär migration, människohandel 
och smuggling av migranter samt 
samarbete om återvändande, återtagande 
och återanpassning i förekommande fall, 
på grundval av ömsesidig ansvarighet och 
full respekt för humanitära och 
människorättsliga skyldigheter. Därför bör 
tredjeländernas samarbete med unionen på 
detta område ingå som en integrerad del i 
de allmänna principerna i denna 
förordning. Det är viktigt med ökad 
samstämmighet mellan migrations- och 
utvecklingspolitiken för att garantera att 
utvecklingsbiståndet hjälper 
partnerländerna att hantera migrationen på 
ett effektivare sätt. Denna förordning bör 
bidra till ett samordnat, holistiskt och 
strukturerat förhållningssätt till migration 
och maximera synergieffekterna, samt 
tillämpa de påtryckningsmöjligheter som 
krävs.

Or. fr
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Ändringsförslag 527
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, 
Cécile Kashetu Kyenge

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det är viktigt att ytterligare 
intensifiera samarbetet om migration med 
partnerländerna, dra nytta av fördelarna 
med välhanterad laglig migration och 
effektivt ta itu med irreguljär migration. Ett 
sådant samarbete bör bidra till att 
säkerställa tillgång till internationellt skydd 
och att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration, 
förbättrad gränsförvaltningen och fortsätta 
ansträngningarna i kampen mot irreguljär 
migration, människohandel och smuggling 
av migranter samt samarbete om 
återvändande, återtagande och
återanpassning i förekommande fall, på 
grundval av ömsesidig ansvarighet och full 
respekt för humanitära och 
människorättsliga skyldigheter. Därför bör 
tredjeländernas samarbete med unionen på 
detta område ingå som en integrerad del i 
de allmänna principerna i denna 
förordning. Det är viktigt med ökad 
samstämmighet mellan migrations- och 
utvecklingspolitiken för att garantera att 
utvecklingsbiståndet hjälper 
partnerländerna att hantera migrationen på 
ett effektivare sätt. Denna förordning bör 
bidra till ett samordnat, holistiskt och 
strukturerat förhållningssätt till migration 
och maximera synergieffekterna, samt 
tillämpa de påtryckningsmöjligheter som 
krävs.

(29) Det är viktigt att ytterligare 
intensifiera samarbetet om migration med 
partnerländerna, dra nytta av fördelarna 
med välhanterad laglig migration och 
effektivt ta itu med irreguljär migration. Ett 
sådant samarbete bör bidra till att 
säkerställa tillgång till internationellt skydd 
och att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration, 
förbättrad gränsförvaltningen och fortsätta 
ansträngningarna i kampen mot irreguljär 
migration, människohandel och smuggling 
av migranter samt samarbete om 
återanpassning av migranter som återsänts
i förekommande fall, på grundval av 
ömsesidig ansvarighet och full respekt för 
humanitära och människorättsliga 
skyldigheter. Därför bör tredjeländernas 
samarbete med unionen på detta område 
ingå som en integrerad del i de allmänna 
principerna i denna förordning. Det är 
viktigt med ökad samstämmighet mellan 
migrations- och utvecklingspolitiken för att 
garantera att utvecklingsbiståndet hjälper 
partnerländerna att hantera migrationen på 
ett effektivare sätt. Denna förordning bör 
bidra till ett samordnat, holistiskt och 
strukturerat förhållningssätt till migration 
och maximera synergieffekterna, samt 
tillämpa de påtryckningsmöjligheter som 
krävs.

Or. en

Ändringsförslag 528
Louis Michel
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Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Denna förordning bör möjliggöra 
för unionen att reagera på utmaningar och 
möjligheter i samband med migration, och 
utgöra ett komplement till EU:s 
invandringspolitik. För att bidra till detta, 
och utan att det påverkar åtgärder vid 
oförutsedda omständigheter, förväntas 10 
% av finansieringsramen anslås till 
hanteringen av de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration och 
tvångsförflyttningar och ge stöd till 
migrationshantering och styrning, 
inklusive skydd av flyktingars och 
migranters rättigheter i överensstämmelse 
med målen för denna förordning.

(30) Denna förordning bör möjliggöra 
för unionen att reagera på utmaningar och 
möjligheter i samband med migration, och 
utgöra ett komplement till EU:s 
invandringspolitik. För att bidra till detta, 
och utan att det påverkar åtgärder vid nya 
utmaningar eller nya behov, eller någon 
väsentlig höjning av det offentliga 
utvecklingsbiståndet inom andra 
områden, förväntas 10 % av 
finansieringsramen anslås till hanteringen 
av de bakomliggande orsakerna till 
irreguljär migration och 
tvångsförflyttningar för att underlätta en 
säker, ordnad och laglig migration och 
genomförandet av en ansvarsfull och 
välhanterad migrationspolitik, inklusive 
vad gäller skydd av flyktingars och 
migranters rättigheter i överensstämmelse 
med målen för denna förordning och vad 
gäller kunskapsflykt. Denna förordning 
bör också bidra till att hjälpa 
värdsamhällena att ge konkret stöd till 
fördrivna personer, särskilt 
tillhandahållandet av tillgång till 
grundläggande tjänster och möjligheter 
till försörjning. 

Or. fr

Ändringsförslag 529
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Denna förordning bör möjliggöra 
för unionen att reagera på utmaningar och 
möjligheter i samband med migration, och 
utgöra ett komplement till EU:s 

(30) Denna förordning bör möjliggöra 
för unionen att reagera på utmaningar och 
möjligheter i samband med migration, och 
utgöra ett komplement till EU:s 
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invandringspolitik. För att bidra till detta, 
och utan att det påverkar åtgärder vid 
oförutsedda omständigheter, förväntas 10 
% av finansieringsramen anslås till 
hanteringen av de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration och 
tvångsförflyttningar och ge stöd till 
migrationshantering och styrning, inklusive 
skydd av flyktingars och migranters 
rättigheter i överensstämmelse med målen 
för denna förordning.

invandringspolitik. För att bidra till detta, 
och utan att det påverkar åtgärder vid 
oförutsedda omständigheter som avser nya 
utmaningar eller nya behov, förväntas 10 
% av finansieringsramen anslås till 
hanteringen av de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration och 
tvångsförflyttningar och ge stöd till 
migrationshantering och styrning, inklusive 
skydd av flyktingars och migranters 
rättigheter i överensstämmelse med målen 
för denna förordning. Denna förordning 
bör dessutom bidra till att hjälpa 
värdsamhällena att tillhandahålla 
bastjänster åt flyktingar och fördrivna. 
Detta stöd bör säkerställas genom att man 
underlättar offentlig-privata partnerskap 
och fastställer lämpligaste partner, 
däribland det civila samhällets 
organisationer. Särskild uppmärksamhet 
bör ägnas åt flyktingbarnens tillgång till 
undervisning.

Or. it

Motivering

Offentlig-privata partnerskap är ett effektivt sätt att tillhandahålla bastjänster. Bland dessa 
tjänster är flyktingbarnens tillgång till undervisning mycket viktig.

Ändringsförslag 530
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-
Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Denna förordning bör möjliggöra 
för unionen att reagera på utmaningar och 
möjligheter i samband med migration, och 
utgöra ett komplement till EU:s 
invandringspolitik. För att bidra till detta, 
och utan att det påverkar åtgärder vid 
oförutsedda omständigheter, förväntas 10 
% av finansieringsramen anslås till 

(30) Denna förordning bör möjliggöra 
för unionen att reagera på utmaningar och 
möjligheter i samband med migration, och 
utgöra ett komplement till EU:s 
invandringspolitik. För att bidra till detta, 
och utan att det påverkar åtgärder vid 
oförutsedda omständigheter, förväntas 10% 
av finansieringsramen anslås till 



AM\1172161SV.docx 105/168 PE632.090v01-00

SV

hanteringen av de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration och 
tvångsförflyttningar och ge stöd till 
migrationshantering och styrning, 
inklusive skydd av flyktingars och 
migranters rättigheter i överensstämmelse 
med målen för denna förordning.

hanteringen av de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration och 
tvångsförflyttningar, för att bidra till att 
hjälpa värdsamhällen tillhandahålla 
konkret stöd till fördrivna personer, 
särskilt tillhandahållande av tillgång till 
grundläggande tjänster och 
försörjningsmöjligheter, stöd till ett 
förstärkt engagemang för att underlätta 
en säker, ordnad, laglig och ansvarsfull
migration och genomförandet av en 
planerad och välhanterad 
migrationspolitik och styrning av 
migrationen, inklusive skydd av flyktingars 
och migranters rättigheter i 
överensstämmelse med målen för denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 531
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Denna förordning bör möjliggöra 
för unionen att reagera på utmaningar och 
möjligheter i samband med migration, och 
utgöra ett komplement till EU:s 
invandringspolitik. För att bidra till detta, 
och utan att det påverkar åtgärder vid 
oförutsedda omständigheter, förväntas 10 
% av finansieringsramen anslås till 
hanteringen av de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration och 
tvångsförflyttningar och ge stöd till 
migrationshantering och styrning, inklusive 
skydd av flyktingars och migranters 
rättigheter i överensstämmelse med målen 
för denna förordning.

(30) Denna förordning bör möjliggöra 
för unionen att reagera på utmaningar och 
möjligheter i samband med migration, och 
utgöra ett komplement till EU:s 
invandringspolitik. För att bidra till detta, 
och utan att det påverkar åtgärder vid 
oförutsedda omständigheter, förväntas 10 
% av finansieringsramen anslås till 
hanteringen av de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration och 
tvångsförflyttningar och ge stöd till 
migrationshantering och styrning, inklusive 
skydd av flyktingars och migranters 
rättigheter i överensstämmelse med målen 
för denna förordning. Ett av de effektivaste 
sätten att få lokalbefolkningen, som 
tvingas ge sig iväg främst av ekonomiska 
skäl, att stanna i landet är 
utvecklingsbistånd som riktas mot de 
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bakomliggande orsakerna, i huvudsak 
ekonomiska och sociala, till denna 
migration.

Or. fr

Ändringsförslag 532
Elly Schlein

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Denna förordning bör möjliggöra 
för unionen att reagera på utmaningar och 
möjligheter i samband med migration, och 
utgöra ett komplement till EU:s 
invandringspolitik. För att bidra till detta, 
och utan att det påverkar åtgärder vid 
oförutsedda omständigheter, förväntas 10 
% av finansieringsramen anslås till 
hanteringen av de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration och
tvångsförflyttningar och ge stöd till
migrationshantering och styrning, 
inklusive skydd av flyktingars och 
migranters rättigheter i överensstämmelse 
med målen för denna förordning.

(30) Denna förordning bör möjliggöra 
för unionen att reagera på utmaningar och 
möjligheter i samband med migration, och 
utgöra ett komplement till EU:s 
invandringspolitik. För att bidra till detta, 
och utan att det påverkar åtgärder vid nya 
utmaningar eller nya behov, förväntas 10 
% av finansieringsramen anslås till att 
möjliggöra en säker, ordnad, laglig och 
ansvarsfull migration, hanteringen av de 
bakomliggande orsakerna till 
tvångsförflyttningar och genomförandet av 
en planerad och välhanterad 
migrationspolitik och styrning av 
migrationen, inklusive skydd av flyktingars 
och migranters rättigheter i 
överensstämmelse med målen för denna 
förordning och inrättandet av lagliga och 
säkra vägar till migration. Denna 
förordning bör också bidra till att hjälpa 
värdsamhällena att ge konkret stöd till 
fördrivna personer.

Or. en

Ändringsförslag 533
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Denna förordning bör möjliggöra 
för unionen att reagera på utmaningar och 
möjligheter i samband med migration, och 
utgöra ett komplement till EU:s 
invandringspolitik. För att bidra till detta, 
och utan att det påverkar åtgärder vid 
oförutsedda omständigheter, förväntas 10
% av finansieringsramen anslås till 
hanteringen av de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration och 
tvångsförflyttningar och ge stöd till 
migrationshantering och styrning, 
inklusive skydd av flyktingars och 
migranters rättigheter i överensstämmelse 
med målen för denna förordning.

(30) Denna förordning bör möjliggöra 
för unionen att reagera på utmaningar och 
möjligheter i samband med migration, och 
utgöra ett komplement till EU:s 
migrations- och utvecklingspolitik. För att 
bidra till detta, och för att maximera 
migrationens bidrag till utvecklingen
förväntas högst 5 % av finansieringsramen 
anslås till hanteringen av de 
bakomliggande orsakerna till påtvingad
migration och tvångsförflyttningar och ge 
stöd till utvecklingen av säkra och lagliga 
vägar för migration och stödja 
migrationsstyrning, inklusive skydd av 
flyktingars och migranters rättigheter i 
överensstämmelse med målen för denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 534
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Denna förordning bör möjliggöra 
för unionen att reagera på utmaningar 
och möjligheter i samband med 
migration, och utgöra ett komplement till 
EU:s invandringspolitik. För att bidra till 
detta, och utan att det påverkar åtgärder 
vid oförutsedda omständigheter, förväntas 
10 % av finansieringsramen anslås till 
hanteringen av de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration och 
tvångsförflyttningar och ge stöd till 
migrationshantering och styrning, 
inklusive skydd av flyktingars och 
migranters rättigheter i överensstämmelse 
med målen för denna förordning.

(30) Denna förordning bör utgöra ett 
komplement till EU:s invandringspolitik 
eftersom dess mål innefattar att utrota 
fattigdom och hållbar ekonomisk, social 
och miljömässig utveckling. Högst 10 % 
av finansieringsramen för denna
förordning får användas till att ge stöd till 
migrationshantering och styrning, särskilt
skydd av flyktingars och migranters 
rättigheter baserat på internationella och 
europeiska normer och skyldigheter.

Or. en



PE632.090v01-00 108/168 AM\1172161SV.docx

SV

Ändringsförslag 535
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, 
Cécile Kashetu Kyenge

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Kapacitetsuppbyggnad till stöd för 
utveckling och säkerhet för utveckling bör 
endast användas i undantagsfall, om 
förordningens mål inte kan uppnås 
genom annan 
utvecklingssamarbetsverksamhet. Att 
stödja aktörer inom säkerhetssektorn i 
tredjeländer, exklusive militären, i 
konfliktförebyggande syfte, eller i 
krishanterings- eller 
stabiliseringssammanhang, är av yttersta 
vikt för att säkerställa lämpliga villkor för 
fattigdomsutrotning och utveckling. God 
samhällsstyrning, effektiv demokratisk 
kontroll och civil kontroll av 
säkerhetssystemet, liksom respekten för de 
mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen är viktiga kännetecken 
för en väl fungerande stat i alla 
sammanhang, och bör främjas genom ett 
bredare stöd till en reform av 
säkerhetssektorn i tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 536
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 

(31) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
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Europeiska unionens funktionssätt bör 
gälla för denna förordning. Dessa regler 
fastställs i budgetförordningen och reglerar 
särskilt förfarandet för fastställande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande, ekonomiskt stöd, 
budgetstöd, förvaltningsfonder, 
finansieringsinstrument och 
budgetgarantier, samt föreskriver 
kontroller av finansiella aktörers ansvar. 
Regler som antas på grundval av artikel 
322 i EUF-fördraget gäller även skyddet av 
unionens budget vid allmänna brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för en 
sund ekonomisk förvaltning och en effektiv 
EU-finansiering.

Europeiska unionens funktionssätt bör 
gälla för denna förordning. Dessa regler 
fastställs i budgetförordningen och reglerar 
särskilt förfarandet för fastställande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande, ekonomiskt stöd, 
budgetstöd och budgetgarantier, samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. Regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skyddet av unionens budget vid 
allmänna brister när det gäller 
rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, 
eftersom respekten för rättsstatsprincipen 
är en förutsättning för en sund ekonomisk 
förvaltning och en effektiv EU-
finansiering.

Or. en

Motivering

Problematiken med bristen på parlamentarisk kontroll och granskning när det gäller 
förvaltningsfonder har inte behandlats i det förflutna. Förvaltningsfonder som 
finansieringsinstrument uppfyller inte kriterierna för öppenhet och parlamentarisk 
kontroll/granskning.

Ändringsförslag 537
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
gälla för denna förordning. Dessa regler 
fastställs i budgetförordningen och reglerar 
särskilt förfarandet för fastställande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande, ekonomiskt stöd, 

(31) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
gälla för denna förordning. Dessa regler 
fastställs i budgetförordningen och reglerar 
särskilt förfarandet för fastställande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande, ekonomiskt stöd, 



PE632.090v01-00 110/168 AM\1172161SV.docx

SV

budgetstöd, förvaltningsfonder,
finansieringsinstrument och 
budgetgarantier, samt föreskriver 
kontroller av finansiella aktörers ansvar. 
Regler som antas på grundval av artikel 
322 i EUF-fördraget gäller även skyddet av 
unionens budget vid allmänna brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för en 
sund ekonomisk förvaltning och en effektiv 
EU-finansiering.

budgetstöd, finansieringsinstrument och 
budgetgarantier, samt föreskriver 
kontroller av finansiella aktörers ansvar. 
Regler som antas på grundval av artikel 
322 i EUF-fördraget gäller även skyddet av 
unionens budget vid allmänna brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för en 
sund ekonomisk förvaltning och en effektiv 
EU-finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 538
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) På grund av den breda karaktären 
och omfattningen av denna förordning 
och för att säkerställa överensstämmelse 
mellan principerna, målen och utgifterna 
enligt både denna förordning och andra 
externa finansieringsinstrument, såsom 
IPA III-förordningen, bör en horisontell 
styrgrupp baserad vid relevanta 
avdelningar vid kommissionen och 
utrikestjänsten och med vice ordföranden 
eller den höga representanten eller en 
representant från detta kontor som 
ordförande, ansvara för styrningen, 
samordningen och hanteringen av politik, 
program, mål och åtgärder enligt denna 
förordning för att säkerställa konsekvens, 
effektivitet, öppenhet och ansvarighet av 
EU:s externa finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 539
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Michael Gahler, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Typerna av finansiering och 
metoderna för genomförande enligt denna 
förordning bör väljas ut på grundval av hur 
väl de bidrar till att uppnå de särskilda 
målen för åtgärderna och åstadkomma 
resultat, med beaktande av framför allt 
kostnaderna för kontroller, den 
administrativa bördan och den förväntade 
risken för bristande efterlevnad. Detta bör 
omfatta beaktande av användning av 
enhetsbelopp, schablonsatser och 
enhetskostnader, samt finansiering som 
inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad 
som avses i artikel 125.1 i 
budgetförordningen

(32) Typerna av finansiering och 
tillämpningsmetoderna enligt denna 
förordning bör väljas ut på grundval av 
partnernas behov, preferenser och 
särskilda omständigheter samt utifrån
deras relevans, hållbarhet och hur väl de 
uppfyller principerna för 
biståndseffektivitet, bidrar till att uppnå de 
särskilda målen för åtgärderna och 
åstadkomma resultat, med beaktande av 
framför allt kostnaderna för kontroller, den 
administrativa bördan och den förväntade 
risken för bristande efterlevnad. Detta bör 
omfatta beaktande av användning av
enhetsbelopp, schablonsatser och 
enhetskostnader, samt finansiering som 
inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad 
som avses i artikel 125.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046)1a

(budgetförordningen). Den roll som den 
europeiska demokratifonden spelar som 
en grundval med fullmakt från de 
europeiska institutionerna för att stödja 
demokrati, det civila samhället och de 
mänskliga rättigheterna i världen bör 
stärkas och utökas enligt denna 
förordning. Den europeiska 
demokratifonden bör ges administrativ 
flexibilitet och ekonomiska möjligheter att 
betala ut riktade bidrag till det civila 
samhällets aktörer inom europeisk 
grannskap, som står för genomförandet 
av den europeiska grannskapspolitiken –
särskilt om det gäller utvecklingen av 
demokrati, mänskliga rättigheter, fria val 
och rättsstatsprincipen enligt artiklarna 
17–18 i denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 540
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Typerna av finansiering och 
metoderna för genomförande enligt denna 
förordning bör väljas ut på grundval av hur 
väl de bidrar till att uppnå de särskilda
målen för åtgärderna och åstadkomma 
resultat, med beaktande av framför allt 
kostnaderna för kontroller, den 
administrativa bördan och den förväntade 
risken för bristande efterlevnad. Detta bör 
omfatta beaktande av användning av 
enhetsbelopp, schablonsatser och 
enhetskostnader, samt finansiering som 
inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad 
som avses i artikel 125.1 i 
budgetförordningen

(32) Typerna av finansiering och 
metoderna för genomförande enligt denna 
förordning bör väljas ut på grundval av hur 
väl de bidrar till att uppnå de angivna
målen och deras motsvarande åtgärder, 
användbarhet, förmåga att åstadkomma 
resultat och situationen av och i 
partnerlandet eller organisationen i fråga, 
med beaktande av framför allt kostnaderna 
för kontroller, den administrativa bördan 
och den förväntade risken för bristande 
efterlevnad. Detta bör omfatta beaktande 
av användning av enhetsbelopp, 
schablonsatser och enhetskostnader, samt 
finansiering som inte är kopplad till 
kostnaderna, enligt vad som avses i artikel 
125.1 i budgetförordningen

Or. en

Ändringsförslag 541
Charles Tannock, Eleni Theocharous
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Den nya Europeiska fonden för 
hållbar utveckling plus (EFHU+) som 
bygger på den framgångsrika tidigare 
EFHU70, bör tillhandahålla ett integrerat 
finansiellt paket för finansiering i form av 
bidrag, budgetgarantier och 
finansieringsinstrument över hela världen. 
EFHU+ bör stödja den yttre 
investeringsplanen och kombinera 
blandfinansierings- och 

(33) Den nya Europeiska fonden för 
hållbar utveckling plus (EFHU+) som 
bygger på den framgångsrika tidigare 
EFHU70, bör tillhandahålla ett integrerat 
finansiellt paket för finansiering i form av 
bidrag, budgetgarantier och 
finansieringsinstrument över hela världen. 
EFHU+ bör stödja den yttre 
investeringsplanen och kombinera 
blandfinansierings- och 
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budgetgarantiinsatser som täcks av 
garantin för yttre åtgärder, inbegripet 
sådana som täcker statsrisker i samband 
med utlåning, som tidigare omfattades av 
Europeiska investeringsbankens externa 
utlåningsmandat. Med tanke på sin roll 
enligt fördragen och sin erfarenhet under 
de senaste årtiondena som stöd för 
unionens politik, bör Europeiska 
investeringsbanken fortsätta att vara en 
naturlig partner för kommissionen för 
genomförandet av insatser inom ramen för 
garantin för yttre åtgärder.

budgetgarantiinsatser som täcks av 
garantin för yttre åtgärder, inbegripet 
sådana som täcker statsrisker i samband 
med utlåning, som tidigare omfattades av 
Europeiska investeringsbankens externa 
utlåningsmandat. Med tanke på sin roll 
enligt fördragen och sin erfarenhet under 
de senaste årtiondena som stöd för 
unionens politik, bör Europeiska 
investeringsbanken fortsätta att vara en 
naturlig partner för kommissionen för 
genomförandet av insatser inom ramen för 
garantin för yttre åtgärder och kommer att 
fortsätta att vara garanterad en roll i EU:s 
externa finansiering via en förnyad 
External Lending Mandate Plus (ELM+).

_________________ _________________

70 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1601 av den 26 
september 2017 om inrättande av 
Europeiska fonden för hållbar utveckling 
(EFHU), EFHU-garantin och EFHU-
garantifonden.

70 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1601 av den 26 
september 2017 om inrättande av 
Europeiska fonden för hållbar utveckling 
(EFHU), EFHU-garantin och EFHU-
garantifonden.

Or. en

Ändringsförslag 542
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Den nya Europeiska fonden för 
hållbar utveckling plus (EFHU+) som 
bygger på den framgångsrika tidigare 
EFHU70, bör tillhandahålla ett integrerat 
finansiellt paket för finansiering i form av 
bidrag, budgetgarantier och 
finansieringsinstrument över hela världen. 
EFHU+ bör stödja den yttre 
investeringsplanen och kombinera 
blandfinansierings- och 
budgetgarantiinsatser som täcks av 
garantin för yttre åtgärder, inbegripet 

(33) Den nya Europeiska fonden för 
hållbar utveckling plus (EFHU+) som 
bygger på den tidigare EFHU70, bör 
tillhandahålla ett integrerat finansiellt paket 
för finansiering i form av bidrag, 
budgetgarantier och 
finansieringsinstrument över hela världen. 
EFHU+ bör stödja den yttre 
investeringsplanen och kombinera 
blandfinansierings- och 
budgetgarantiinsatser som täcks av 
garantin för yttre åtgärder, inbegripet 
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sådana som täcker statsrisker i samband 
med utlåning, som tidigare omfattades av 
Europeiska investeringsbankens externa 
utlåningsmandat. Med tanke på sin roll 
enligt fördragen och sin erfarenhet under 
de senaste årtiondena som stöd för 
unionens politik, bör Europeiska 
investeringsbanken fortsätta att vara en 
naturlig partner för kommissionen för 
genomförandet av insatser inom ramen för 
garantin för yttre åtgärder.

sådana som täcker statsrisker i samband 
med utlåning, som tidigare omfattades av 
Europeiska investeringsbankens externa 
utlåningsmandat. Med tanke på sin roll 
enligt fördragen och sin erfarenhet under 
de senaste årtiondena som stöd för 
unionens politik, bör Europeiska 
investeringsbanken fortsätta att vara en 
naturlig partner för kommissionen för 
genomförandet av insatser inom ramen för 
garantin för yttre åtgärder.

_________________ _________________

70 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1601 av den 26 
september 2017 om inrättande av 
Europeiska fonden för hållbar utveckling 
(EFHU), EFHU-garantin och EFHU-
garantifonden.

70 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1601 av den 26 
september 2017 om inrättande av 
Europeiska fonden för hållbar utveckling 
(EFHU), EFHU-garantin och EFHU-
garantifonden.

Or. en

Motivering

Vi vet inte om EFHU har varit framgångsrik och om fonden uppnått alla de mål som 
parlamentet kämpade för, eftersom dess genomförande precis har börjat.

Ändringsförslag 543
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) EFHU+ bör syfta till att stödja 
investeringar som ett sätt att bidra till 
uppnåendet av målen för hållbar utveckling 
genom att främja en hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
partnerländerna, med särskild inriktning på 
att utrota fattigdom, uppnå hållbar och 
inkluderande tillväxt, skapa anständiga 
arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, 
färdigheter och företagande, 

(34) EFHU+ bör syfta till att stödja 
investeringar som ett sätt att bidra till 
uppnåendet av målen för hållbar utveckling 
genom att främja en hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
partnerländerna, med särskild inriktning på 
att utrota fattigdom, uppnå hållbar och 
inkluderande tillväxt, skapa anständiga 
arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, 
färdigheter och företagande, 
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socioekonomiska sektorer, mikroföretag 
och små och medelstora företag samt 
hantering av specifika socioekonomiska 
bakomliggande orsaker till irreguljär 
migration, i enlighet med de relevanta 
vägledande
programplaneringsdokumenten. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt länder som 
identifierats som instabila eller 
konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.

socioekonomiska sektorer, mikroföretag 
och små och medelstora företag samt 
hantering av specifika socioekonomiska 
bakomliggande orsaker till irreguljär 
migration, i enlighet med de relevanta 
vägledande 
programplaneringsdokumenten. EFHU+ 
bör uppmuntra vinstdrivande/icke
vinstdrivande partnerskap som ett sätt att 
inrikta den privata sektorns potential och 
investeringar mot hållbar utveckling och 
utrotande av fattigdom. Strategiskt 
involverande av det civila samhällets 
organisationer bör främjas under 
projektcykelns alla skeden, även 
genomförandet. EU:s nationella 
delegationer bör fungera som mötesplats 
mellan företag och det civila samhällets 
organisationer, eftersom samarbetet 
mellan dessa båda sektorer kan vara av 
grundläggande betydelse för att hitta 
skräddarsydda lösningar som främjar 
samhällets ekonomiska och sociala 
utveckling samt skapar arbetstillfällen, 
anständiga arbeten och nya 
affärsmöjligheter för sociala företag, 
mikroföretag och små och medelstora 
företag. Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
åt länder som identifierats som instabila 
eller konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.

Or. it

Motivering

Samarbetet med det civila samhället och involverandet av icke-statliga organisationer i alla 
skeden av projekten är väsentliga faktorer för att nå de ekonomiska och sociala målen.

Ändringsförslag 544
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 34
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) EFHU+ bör syfta till att stödja 
investeringar som ett sätt att bidra till 
uppnåendet av målen för hållbar utveckling 
genom att främja en hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
partnerländerna, med särskild inriktning på 
att utrota fattigdom, uppnå hållbar och 
inkluderande tillväxt, skapa anständiga 
arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, 
färdigheter och företagande, 
socioekonomiska sektorer, mikroföretag 
och små och medelstora företag samt 
hantering av specifika socioekonomiska 
bakomliggande orsaker till irreguljär
migration, i enlighet med de relevanta 
vägledande 
programplaneringsdokumenten. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt länder som 
identifierats som instabila eller 
konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.

(34) EFHU+ bör syfta till att stödja 
investeringar som ett sätt att bidra till 
uppnåendet av målen för hållbar utveckling 
genom att främja en hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
partnerländerna, med särskild inriktning på 
att utrota fattigdom, främja fredliga, 
rättvisa och inkluderande samhällen,
uppnå hållbar och inkluderande tillväxt, ta 
itu med klimatförändringarna genom 
begränsning och anpassning, 
miljöförstöring, skapa anständiga 
arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, 
färdigheter och företagande, 
socioekonomiska sektorer, kooperativ,
mikroföretag och små och medelstora 
företag och därmed hantera specifika 
socioekonomiska bakomliggande orsaker 
till påtvingad migration och 
tvångsförflyttning, i enlighet med de 
relevanta vägledande 
programplaneringsdokumenten. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt länder som 
identifierats som instabila eller 
konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder. Investeringarna bör baseras 
på konfliktanalys, fokusera på de 
bakomliggande orsakerna till konflikter, 
bräcklighet och instabilitet, maximera 
potentialen för att främja fred och 
minimera riskerna för att förvärra 
konflikter. 

Or. en

Ändringsförslag 545
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Förslag till förordning
Skäl 34
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) EFHU+ bör syfta till att stödja 
investeringar som ett sätt att bidra till 
uppnåendet av målen för hållbar utveckling 
genom att främja en hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i
partnerländerna, med särskild inriktning på 
att utrota fattigdom, uppnå hållbar och 
inkluderande tillväxt, skapa anständiga 
arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, 
färdigheter och företagande, 
socioekonomiska sektorer, mikroföretag 
och små och medelstora företag samt 
hantering av specifika socioekonomiska 
bakomliggande orsaker till irreguljär 
migration, i enlighet med de relevanta 
vägledande 
programplaneringsdokumenten. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt länder som 
identifierats som instabila eller 
konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.

(34) EFHU+ bör syfta till att stödja 
investeringar som ett sätt att bidra till 
uppnåendet av målen för hållbar utveckling 
genom att främja en hållbar och 
inkluderande ekonomisk, kulturell och 
social utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
partnerländerna, med särskild inriktning på 
att utrota fattigdom, främja en 
inkluderande och rättvis utbildning av 
god kvalitet, stärka pedagogiska och 
kulturella strukturer, uppnå hållbar och 
inkluderande tillväxt, skapa anständiga 
arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, 
färdigheter och företagande, 
socioekonomiska sektorer, mikroföretag 
och små och medelstora företag samt 
hantering av specifika socioekonomiska 
bakomliggande orsaker till irreguljär 
migration, i enlighet med de relevanta 
vägledande 
programplaneringsdokumenten. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt länder som 
identifierats som instabila eller 
konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.

Or. en

Ändringsförslag 546
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) EFHU+ bör syfta till att stödja 
investeringar som ett sätt att bidra till 
uppnåendet av målen för hållbar utveckling 
genom att främja en hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 

(34) EFHU+ bör syfta till att stödja 
investeringar som ett sätt att bidra till 
uppnåendet av målen för hållbar utveckling 
genom att främja en hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
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partnerländerna, med särskild inriktning på 
att utrota fattigdom, uppnå hållbar och 
inkluderande tillväxt, skapa anständiga 
arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, 
färdigheter och företagande, 
socioekonomiska sektorer, mikroföretag 
och små och medelstora företag samt 
hantering av specifika socioekonomiska 
bakomliggande orsaker till irreguljär 
migration, i enlighet med de relevanta 
vägledande 
programplaneringsdokumenten. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt länder som 
identifierats som instabila eller 
konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.

partnerländerna, med särskild inriktning på 
att utrota fattigdom, uppnå hållbar och 
inkluderande tillväxt, skapa anständiga 
arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, 
färdigheter och företagande, 
industrialisering, socioekonomiska 
sektorer, mikroföretag och små och 
medelstora företag samt på att ta itu med 
specifika socioekonomiska bakomliggande 
orsaker till irreguljär migration och 
tvångsförflyttning och stärka 
rättsstatsprincipen och de mänskliga 
rättigheterna, i enlighet med de relevanta 
vägledande 
programplaneringsdokumenten. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt länder som 
identifierats som instabila eller 
konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.

Or. fr

Ändringsförslag 547
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) EFHU+ bör syfta till att stödja 
investeringar som ett sätt att bidra till 
uppnåendet av målen för hållbar utveckling 
genom att främja en hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
partnerländerna, med särskild inriktning på 
att utrota fattigdom, uppnå hållbar och 
inkluderande tillväxt, skapa anständiga 
arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, 
färdigheter och företagande, 
socioekonomiska sektorer, mikroföretag 
och små och medelstora företag samt 
hantering av specifika socioekonomiska 
bakomliggande orsaker till irreguljär 

(34) EFHU+ bör syfta till att stödja 
investeringar som ett sätt att bidra till 
uppnåendet av målen för hållbar utveckling 
genom att främja en hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
partnerländerna, med särskild inriktning på 
att utrota fattigdom, uppnå hållbar och 
inkluderande tillväxt, skapa anständiga 
arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, 
färdigheter och företagande, 
socioekonomiska sektorer, mikroföretag 
och små och medelstora företag och
demokrati, mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, avsaknaden av 



AM\1172161SV.docx 119/168 PE632.090v01-00

SV

migration, i enlighet med de relevanta 
vägledande 
programplaneringsdokumenten. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt länder som 
identifierats som instabila eller 
konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.

ovanstående utgör ofta socioekonomiska 
bakomliggande orsaker till irreguljär 
migration, i enlighet med de relevanta 
vägledande 
programplaneringsdokumenten. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt länder som 
identifierats som instabila eller 
konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.

Or. en

Ändringsförslag 548
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) EFHU+ bör maximera 
finansieringens additionalitet, söka åtgärda 
marknadsmisslyckanden och mindre 
gynnsamma investeringsförhållanden, 
leverera innovativa produkter och attrahera 
medel från den privata sektorn. Den privata 
sektorns deltagande i unionens samarbete 
med partnerländer inom ramen för EFHU+ 
bör leda till en mätbar ytterligare 
biståndseffekt utan att snedvrida 
marknaden, och det bör vara 
kostnadseffektivt och baseras på ömsesidig 
ansvarighet och delade risker och 
kostnader. EFHU+ bör fungera som en 
gemensam kontaktpunkt och i denna 
egenskap ta emot finansieringsförslag från 
finansiella institutioner och offentliga eller 
privata investerare och tillhandahålla en 
rad olika former av finansiellt stöd till 
berättigade investeringar.

(35) EFHU+ bör maximera 
finansieringens additionalitet, söka åtgärda 
marknadsmisslyckanden och mindre 
gynnsamma investeringsförhållanden, 
leverera innovativa produkter och attrahera 
medel från den privata sektorn för att 
optimera den privata finansieringens 
bidrag till en hållbar utveckling. Den 
privata sektorns deltagande i unionens 
samarbete med partnerländer inom ramen 
för EFHU+ bör leda till en mätbar 
ytterligare biståndseffekt utan att snedvrida 
marknaden, och det bör vara 
kostnadseffektivt och baseras på ömsesidig 
ansvarighet och delade risker och 
kostnader. EFHU+ bör fungera som en 
gemensam kontaktpunkt och i denna 
egenskap ta emot finansieringsförslag från 
finansiella institutioner och offentliga eller 
privata investerare och tillhandahålla en 
rad olika former av finansiellt stöd till 
berättigade investeringar.
För att maximera sitt bidrag till Agenda 
2030 bör EFHU+ inrätta ett nytt 
investeringsfönster för mänsklig 
utveckling som tillägg till de fem som 
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förekommer i fondens föregångare.

Or. it

Motivering

Mänsklig utveckling, som framför allt avser bastjänster i samband med sjukvård, 
undervisning och kultur, måste läggas till som investeringsfönster i EFHU+ på grund av dess 
betydelse.

Ändringsförslag 549
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) EFHU+ bör maximera 
finansieringens additionalitet, söka åtgärda 
marknadsmisslyckanden och mindre 
gynnsamma investeringsförhållanden, 
leverera innovativa produkter och attrahera 
medel från den privata sektorn. Den privata 
sektorns deltagande i unionens samarbete 
med partnerländer inom ramen för EFHU+ 
bör leda till en mätbar ytterligare 
biståndseffekt utan att snedvrida 
marknaden, och det bör vara 
kostnadseffektivt och baseras på ömsesidig 
ansvarighet och delade risker och 
kostnader. EFHU+ bör fungera som en 
gemensam kontaktpunkt och i denna 
egenskap ta emot finansieringsförslag från 
finansiella institutioner och offentliga eller 
privata investerare och tillhandahålla en 
rad olika former av finansiellt stöd till 
berättigade investeringar.

(35) EFHU+ bör maximera 
finansieringens additionalitet, söka åtgärda 
marknadsmisslyckanden och mindre 
gynnsamma investeringsförhållanden, 
leverera innovativa produkter och attrahera 
medel från den privata sektorn i syfte att 
optimera bidraget från privat finansiering 
till lokal hållbar utveckling. Den privata 
sektorns deltagande i unionens samarbete 
med partnerländer inom ramen för EFHU+ 
bör leda till en mätbar ytterligare 
biståndseffekt med full respekt för miljön 
och lokala samhällens rättigheter och 
försörjningsmöjligheter, och utan att 
snedvrida den lokala marknaden eller på 
ett orättvist sätt konkurrera med lokala 
ekonomiska aktörer. Det bör baseras på 
ömsesidig ansvarighet och delade risker 
och kostnader. EFHU+ bör fungera som en
gemensam kontaktpunkt och i denna 
egenskap ta emot finansieringsförslag från 
finansiella institutioner och offentliga eller 
privata investerare och tillhandahålla en 
rad olika former av finansiellt stöd till 
berättigade investeringar.

Or. en
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Ändringsförslag 550
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) En garanti för yttre åtgärder bör 
inrättas med utgångspunkt i den befintliga 
EFHU-garantin och garantifonden för 
åtgärder avseende tredje land. Garantin för 
yttre åtgärder bör stödja EFHU+:s 
verksamhet som omfattas av 
budgetgarantier, makroekonomiskt stöd 
och lån till tredjeländer på grundval av 
rådets beslut 77/270/Euratom71. Dessa 
insatser bör stödjas av anslagen enligt 
denna förordning, tillsammans med dem 
enligt förordning (EU) nr.../... (IPA III) och 
förordning (EU) nr.../... (förordningen om 
det europeiska instrumentet för 
kärnsäkerhet), som även bör omfatta de 
avsättningar och skulder som härrör från 
lån för makroekonomiska stödlån samt lån 
till tredjeländer enligt artikel 10.2 i 
förordningen om det europeiska 
instrumentet för kärnsamarbete (EINS). 
Vid finansiering av EFHU+-verksamhet 
ges prioritet åt projekt som skapar många 
arbetstillfällen och där 
kostnadsnyttoförhållandet är sådant att 
investeringarna blir hållbarare. De insatser 
som stöds genom garantin för yttre 
åtgärder bör åtföljas av en ingående 
förhandsbedömning av de miljömässiga, 
ekonomiska och sociala aspekterna, på 
lämpligt sätt och i överensstämmelse med 
kraven på bättre lagstiftning. Garantin för 
yttre åtgärder bör inte användas för att 
tillhandahålla grundläggande offentliga 
tjänster, som fortfarande är de nationella 
regeringarnas ansvar.

(36) En garanti för yttre åtgärder bör 
inrättas med utgångspunkt i den befintliga 
EFHU-garantin och garantifonden för 
åtgärder avseende tredje land. Garantin för 
yttre åtgärder bör stödja EFHU+:s 
verksamhet som omfattas av 
budgetgarantier, makroekonomiskt stöd 
och lån till tredjeländer på grundval av 
rådets beslut 77/270/Euratom71. Dessa 
insatser bör stödjas av anslagen enligt 
denna förordning, tillsammans med dem 
enligt förordning (EU) nr.../... (IPA III) och 
förordning (EU) nr.../... (förordningen om 
det europeiska instrumentet för 
kärnsäkerhet), som även bör omfatta de 
avsättningar och skulder som härrör från 
lån för makroekonomiska stödlån samt lån 
till tredjeländer enligt artikel 10.2 i 
förordningen om det europeiska 
instrumentet för kärnsamarbete (EINS). 
Vid finansiering av EFHU+-verksamhet 
bör prioritet ges åt projekt som skapar 
många arbetstillfällen och 
försörjningsmöjligheter, och där kostnads-
nyttoförhållandet är sådant att
investeringarna blir hållbarare och som i 
största möjliga utsträckning garanterar 
hållbarhet och långsiktig 
utvecklingspåverkan genom lokalt 
ägarskap. De insatser som stöds genom 
garantin för yttre åtgärder bör åtföljas av en 
ingående förhandsbedömning av de 
miljömässiga, ekonomiska och sociala 
aspekterna, inklusive hur de påverkar 
rättigheter och försörjningsmöjligheter i 
de berörda samhällena, ojämlikhet, och 
hur man kan hantera denna ojämlikhet, i 
överensstämmelse med kraven på bättre 
lagstiftning och genom att hänsyn tas till 
principen om frivilligt 
förhandsgodkännande från de berörda 
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samhällena i markrelaterade 
investeringar. Garantin för yttre åtgärder 
bör inte användas för att privatisera eller 
undergräva tillhandahållandet av
grundläggande offentliga tjänster, som 
fortfarande är de nationella regeringarnas 
ansvar.

_________________ _________________

71 Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 
mars 1977 om befogenhet för 
kommissionen att ta upp Euratomlån i syfte 
att bidra till finansieringen av 
kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9).

71 Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 
mars 1977 om befogenhet för 
kommissionen att ta upp Euratomlån i syfte 
att bidra till finansieringen av 
kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9).

Or. en

Ändringsförslag 551
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) En garanti för yttre åtgärder bör 
inrättas med utgångspunkt i den befintliga 
EFHU-garantin och garantifonden för 
åtgärder avseende tredje land. Garantin för 
yttre åtgärder bör stödja EFHU+:s 
verksamhet som omfattas av 
budgetgarantier, makroekonomiskt stöd 
och lån till tredjeländer på grundval av 
rådets beslut 77/270/Euratom71. Dessa 
insatser bör stödjas av anslagen enligt 
denna förordning, tillsammans med dem 
enligt förordning (EU) nr.../... (IPA III) och 
förordning (EU) nr.../... (förordningen om 
det europeiska instrumentet för 
kärnsäkerhet), som även bör omfatta de 
avsättningar och skulder som härrör från 
lån för makroekonomiska stödlån samt lån 
till tredjeländer enligt artikel 10.2 i 
förordningen om det europeiska 
instrumentet för kärnsamarbete (EINS). 
Vid finansiering av EFHU+-verksamhet 
ges prioritet åt projekt som skapar många 

(36) En garanti för yttre åtgärder bör 
inrättas med utgångspunkt i den befintliga 
EFHU-garantin och garantifonden för 
åtgärder avseende tredje land. Garantin för 
yttre åtgärder bör stödja EFHU+:s 
verksamhet som omfattas av 
budgetgarantier, makroekonomiskt stöd 
och lån till tredjeländer på grundval av 
rådets beslut 77/270/Euratom71. Dessa 
insatser bör stödjas av anslagen enligt 
denna förordning, tillsammans med dem 
enligt förordning (EU) nr.../... (IPA III) och 
förordning (EU) nr.../... (förordningen om 
det europeiska instrumentet för 
kärnsäkerhet), som även bör omfatta de 
avsättningar och skulder som härrör från 
lån för makroekonomiska stödlån samt lån 
till tredjeländer enligt artikel 10.2 i 
förordningen om det europeiska 
instrumentet för kärnsamarbete (EINS). 
Vid finansiering av EFHU+-verksamhet 
ges prioritet åt projekt som skapar många 



AM\1172161SV.docx 123/168 PE632.090v01-00

SV

arbetstillfällen och där 
kostnadsnyttoförhållandet är sådant att 
investeringarna blir hållbarare. De insatser 
som stöds genom garantin för yttre 
åtgärder bör åtföljas av en ingående 
förhandsbedömning av de miljömässiga, 
ekonomiska och sociala aspekterna, på 
lämpligt sätt och i överensstämmelse med 
kraven på bättre lagstiftning. Garantin för 
yttre åtgärder bör inte användas för att 
tillhandahålla grundläggande offentliga 
tjänster, som fortfarande är de nationella 
regeringarnas ansvar.

anständiga arbetstillfällen och 
försörjningsmöjligheter och där 
kostnadsnyttoförhållandet är sådant att 
investeringarna blir hållbarare. De insatser 
som stöds genom garantin för yttre 
åtgärder bör åtföljas av en ingående 
förhandsbedömning av de miljömässiga, 
ekonomiska och sociala aspekterna, på 
lämpligt sätt, inklusive hur de påverkar 
rättigheter och försörjningsmöjligheter i 
de berörda samhällena, i 
överensstämmelse med kraven på bättre 
lagstiftning och med vederbörlig hänsyn 
tagen till principen om frivilligt 
förhandsgodkännande från de drabbade 
samhällenas sida när det gäller 
markrelaterade investeringar.
Konsekvensbedömningar i efterhand bör 
göras för att mäta hur EFSD+-insatserna 
påverkat utvecklingen. Garantin för yttre 
åtgärder bör inte användas för att 
tillhandahålla grundläggande offentliga 
tjänster, som fortfarande är de nationella 
regeringarnas ansvar.

_________________ _________________

71 Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 
mars 1977 om befogenhet för 
kommissionen att ta upp Euratomlån i syfte 
att bidra till finansieringen av 
kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9).

71 Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 
mars 1977 om befogenhet för 
kommissionen att ta upp Euratomlån i syfte 
att bidra till finansieringen av 
kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9).

Or. en

Ändringsförslag 552
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) En garanti för yttre åtgärder bör 
inrättas med utgångspunkt i den befintliga 
EFHU-garantin och garantifonden för 
åtgärder avseende tredje land. Garantin för 

(36) En garanti för yttre åtgärder bör 
inrättas med utgångspunkt i den befintliga 
EFHU-garantin och garantifonden för 
åtgärder avseende tredje land. Garantin för 
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yttre åtgärder bör stödja EFHU+:s 
verksamhet som omfattas av 
budgetgarantier, makroekonomiskt stöd 
och lån till tredjeländer på grundval av 
rådets beslut 77/270/Euratom71. Dessa 
insatser bör stödjas av anslagen enligt 
denna förordning, tillsammans med dem 
enligt förordning (EU) nr.../... (IPA III) och 
förordning (EU) nr.../... (förordningen om 
det europeiska instrumentet för 
kärnsäkerhet), som även bör omfatta de 
avsättningar och skulder som härrör från 
lån för makroekonomiska stödlån samt lån 
till tredjeländer enligt artikel 10.2 i 
förordningen om det europeiska 
instrumentet för kärnsamarbete (EINS). 
Vid finansiering av EFHU+-verksamhet 
ges prioritet åt projekt som skapar många 
arbetstillfällen och där 
kostnadsnyttoförhållandet är sådant att 
investeringarna blir hållbarare. De insatser 
som stöds genom garantin för yttre 
åtgärder bör åtföljas av en ingående 
förhandsbedömning av de miljömässiga, 
ekonomiska och sociala aspekterna, på 
lämpligt sätt och i överensstämmelse med 
kraven på bättre lagstiftning. Garantin för 
yttre åtgärder bör inte användas för att 
tillhandahålla grundläggande offentliga 
tjänster, som fortfarande är de nationella 
regeringarnas ansvar.

yttre åtgärder bör stödja EFHU+:s 
verksamhet som omfattas av 
budgetgarantier, makroekonomiskt stöd 
och lån till tredjeländer på grundval av 
rådets beslut 77/270/Euratom71. Dessa 
insatser bör stödjas av anslagen enligt 
denna förordning, tillsammans med dem 
enligt förordning (EU) nr.../... (IPA III) och 
förordning (EU) nr.../... (förordningen om 
det europeiska instrumentet för 
kärnsäkerhet), som även bör omfatta de 
avsättningar och skulder som härrör från 
lån för makroekonomiska stödlån samt lån 
till tredjeländer enligt artikel 10.2 i 
förordningen om det europeiska 
instrumentet för kärnsamarbete (EINS). 
Vid finansiering av EFHU+-verksamhet 
ges prioritet åt projekt som skapar många 
arbetstillfällen och där 
kostnadsnyttoförhållandet är sådant att 
investeringarna blir hållbarare. De insatser 
som stöds genom garantin för yttre 
åtgärder bör åtföljas av en ingående 
förhandsbedömning av de miljömässiga, 
ekonomiska och sociala aspekterna, på 
lämpligt sätt och i överensstämmelse med 
kraven på bättre lagstiftning. Garantin för 
yttre åtgärder bör inte användas för att 
privatisera eller undergräva 
tillhandahållandet av grundläggande 
offentliga tjänster, som fortfarande är de 
nationella regeringarnas ansvar.

_________________ _________________

71 Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 
mars 1977 om befogenhet för 
kommissionen att ta upp Euratomlån i syfte 
att bidra till finansieringen av 
kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9).

71 Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 
mars 1977 om befogenhet för 
kommissionen att ta upp Euratomlån i syfte 
att bidra till finansieringen av 
kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9).

Or. en

Ändringsförslag 553
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) För att uppfylla unionens politiska 
åtaganden vad gäller klimatåtgärder, 
förnybar energi och resurseffektivitet bör 
minst 50 % av finansieringen inom ramen 
för garantin avsättas till investeringar 
som är relevanta för dessa sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 554
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Yttre åtgärder genomförs ofta i en 
instabil miljö vilket kräver en kontinuerlig 
och snabb anpassning till de föränderliga 
behoven hos unionens partner och till 
globala utmaningar såsom mänskliga 
rättigheter, demokrati och god 
samhällsstyrning, säkerhet och stabilitet, 
klimatförändringarna och miljön, 
världshaven samt migrationskrisen och 
dess bakomliggande orsaker. För att 
principen om förutsägbarhet ska kunna 
förenas med behovet att reagera snabbt på 
nya behov måste det finansiella 
genomförandet av programmen anpassas. 
För att öka EU:s förmåga att reagera på 
oförutsedda behov och med utgångspunkt i 
de positiva erfarenheterna från Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF) bör man lämna 
ett belopp i reserv för senare tilldelning 
som en buffert för nya utmaningar och
prioriteringar. Den bör utnyttjas i enlighet 
med de förfaranden som fastställs i denna 
förordning.

(39) Yttre åtgärder genomförs ofta i en 
instabil miljö vilket kräver en kontinuerlig 
och snabb anpassning till de föränderliga 
behoven hos unionens partner och till 
globala utmaningar såsom mänskliga 
rättigheter, demokrati och god 
samhällsstyrning, säkerhet och stabilitet, 
klimatförändringarna och miljön, 
världshaven samt de bakomliggande 
orsakerna till migration, såsom fattigdom 
och ojämlikhet. För att principen om 
förutsägbarhet ska kunna förenas med 
behovet att reagera snabbt på behov som 
inte omfattas av de mål som fastställs i 
denna förordning måste det finansiella 
genomförandet av programmen anpassas. 
För att öka EU:s förmåga att reagera på 
behov som inte omfattas av denna 
förordning och med utgångspunkt i de 
positiva erfarenheterna från Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF), bör man lämna 
ett i förväg fastställt belopp i reserv för 
senare tilldelning som en buffert för nya 
utmaningar och prioriteringar. Den bör 
utnyttjas i enlighet med de förfaranden som 
fastställs i denna förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 555
Elly Schlein, Norbert Neuser

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Yttre åtgärder genomförs ofta i en 
instabil miljö vilket kräver en kontinuerlig 
och snabb anpassning till de föränderliga 
behoven hos unionens partner och till 
globala utmaningar såsom mänskliga 
rättigheter, demokrati och god 
samhällsstyrning, säkerhet och stabilitet, 
klimatförändringarna och miljön, 
världshaven samt migrationskrisen och 
dess bakomliggande orsaker. För att 
principen om förutsägbarhet ska kunna 
förenas med behovet att reagera snabbt på 
nya behov måste det finansiella 
genomförandet av programmen anpassas. 
För att öka EU:s förmåga att reagera på 
oförutsedda behov och med utgångspunkt i 
de positiva erfarenheterna från Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF) bör man lämna 
ett belopp i reserv för senare tilldelning 
som en buffert för nya utmaningar och
prioriteringar. Den bör utnyttjas i enlighet 
med de förfaranden som fastställs i denna 
förordning.

(39) Yttre åtgärder genomförs ofta i en 
instabil miljö vilket kräver en kontinuerlig 
och snabb anpassning till de föränderliga 
behoven hos unionens partner och till 
globala utmaningar såsom mänskliga 
rättigheter, demokrati och god 
samhällsstyrning, säkerhet och stabilitet, 
klimatförändringarna och miljön, 
världshaven samt effekterna – särskilt på 
utvecklingsländer – av det ökande antalet 
fördrivna personer globalt. För att 
principen om förutsägbarhet ska kunna 
förenas med behovet att reagera snabbt på 
nya behov måste det finansiella 
genomförandet av programmen anpassas. 
För att öka EU:s förmåga att reagera på 
oförutsedda behov och med utgångspunkt i 
de positiva erfarenheterna från Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF) bör man lämna 
ett belopp i reserv för senare tilldelning 
som en buffert för nya utmaningar och 
prioriteringar. Den bör utnyttjas i enlighet 
med de förfaranden som fastställs i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 556
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Yttre åtgärder genomförs ofta i en (39) Yttre åtgärder genomförs ofta i en 
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instabil miljö vilket kräver en kontinuerlig 
och snabb anpassning till de föränderliga 
behoven hos unionens partner och till 
globala utmaningar såsom mänskliga 
rättigheter, demokrati och god 
samhällsstyrning, säkerhet och stabilitet, 
klimatförändringarna och miljön, 
världshaven samt migrationskrisen och 
dess bakomliggande orsaker. För att 
principen om förutsägbarhet ska kunna 
förenas med behovet att reagera snabbt på 
nya behov måste det finansiella 
genomförandet av programmen anpassas. 
För att öka EU:s förmåga att reagera på 
oförutsedda behov och med utgångspunkt i 
de positiva erfarenheterna från Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF) bör man lämna 
ett belopp i reserv för senare tilldelning 
som en buffert för nya utmaningar och 
prioriteringar. Den bör utnyttjas i enlighet 
med de förfaranden som fastställs i denna 
förordning.

instabil miljö vilket kräver en kontinuerlig 
och snabb anpassning till de föränderliga
behoven hos unionens partner och till 
globala utmaningar såsom mänskliga 
rättigheter, demokrati och god 
samhällsstyrning, säkerhet och stabilitet, 
klimatförändringarna och miljön, 
världshaven samt konsekvenserna av att 
fler människor drabbas av global 
förflyttning. För att principen om 
förutsägbarhet ska kunna förenas med 
behovet att reagera snabbt på nya behov 
måste det finansiella genomförandet av 
programmen anpassas. För att öka EU:s 
förmåga att reagera på oförutsedda behov 
och med utgångspunkt i erfarenheterna från 
Europeiska utvecklingsfonden (EUF) bör 
man lämna ett belopp i reserv för senare 
tilldelning som en buffert för nya 
utmaningar och prioriteringar. Den bör 
utnyttjas i enlighet med de förfaranden som 
fastställs i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 557
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Yttre åtgärder genomförs ofta i en 
instabil miljö vilket kräver en kontinuerlig 
och snabb anpassning till de föränderliga 
behoven hos unionens partner och till 
globala utmaningar såsom mänskliga 
rättigheter, demokrati och god 
samhällsstyrning, säkerhet och stabilitet, 
klimatförändringarna och miljön, 
världshaven samt migrationskrisen och 
dess bakomliggande orsaker. För att 
principen om förutsägbarhet ska kunna 
förenas med behovet att reagera snabbt på 
nya behov måste det finansiella 
genomförandet av programmen anpassas. 

(39) Yttre åtgärder genomförs ofta, på 
grund av de geografiska områden som 
avses, i en instabil miljö vilket kräver en 
kontinuerlig och snabb anpassning till de 
föränderliga behoven hos unionens partner 
och till globala utmaningar såsom 
mänskliga rättigheter, demokrati och god 
samhällsstyrning, säkerhet och stabilitet, 
klimatförändringarna och miljön, 
världshaven samt migrationskrisen och 
dess bakomliggande orsaker. För att 
principen om förutsägbarhet ska kunna 
förenas med behovet att reagera snabbt på 
nya behov måste det finansiella 
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För att öka EU:s förmåga att reagera på 
oförutsedda behov och med utgångspunkt i 
de positiva erfarenheterna från Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF) bör man lämna 
ett belopp i reserv för senare tilldelning 
som en buffert för nya utmaningar och 
prioriteringar. Den bör utnyttjas i enlighet 
med de förfaranden som fastställs i denna 
förordning.

genomförandet av programmen anpassas. 
För att öka EU:s förmåga att reagera på 
oförutsedda behov och med utgångspunkt i 
de positiva erfarenheterna från Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF) bör man lämna 
ett belopp i reserv för senare tilldelning 
som en buffert för nya utmaningar och 
prioriteringar. Den bör utnyttjas i enlighet 
med de förfaranden som fastställs i denna 
förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 558
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Åtgärder inom områdena 
terrorismbekämpning, organiserad 
brottslighet, cybersäkerhet och militär 
kapacitetsuppbyggnad hos militära 
aktörer i tredjeländer, såsom 
kapacitetsuppbyggnad till stöd för 
säkerhet och utveckling måste planeras 
och genomföras i strikt överensstämmelse 
med internationell humanitär rätt och 
internationell människorättslagstiftning 
för att förhindra kränkningar av dessa 
skyldigheter och skador på EU:s säkerhet 
och rykte som en trovärdig främjare av 
internationell rätt och ett regelbaserat 
internationellt system. Det är nödvändigt 
att göra en omfattande och systematisk 
användning av den befintliga ”Operativa 
vägledningen i fråga om mänskliga 
rättigheter för EU:s externa 
samarbetsåtgärder som behandlar 
terrorism, organiserad brottslighet och 
cybersäkerhet. Integrering av 
rättighetsbaserad strategi” för den politik 
som anges ovan. Denna vägledning är 
särskilt viktigt när det gäller att förhindra 
tortyr och annan grym, omänsklig eller 
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förnedrande behandling och respektera 
rättssäkerhet, inklusive 
oskuldspresumtionen, rätten till en rättvis 
rättegång och rätten till försvar. Åtgärder 
inom de politiska områden som nämns 
ovan ska också åtföljas av lämpliga 
förfaranden för riskbedömning, 
övervakning och utvärdering. Det är av 
avgörande betydelse att noggrant 
övervaka genomförandet av åtgärderna 
och att rapportera om det regelbundet och 
offentligt.

Or. en

Ändringsförslag 559
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) För att stärka partnerländernas 
ägarskap av utvecklingsprocesserna och 
hållbarheten i biståndet till tredjeländer bör 
unionen, när så är lämpligt, verka för 
användande av partnerländernas egna 
institutioner och partnerländernas system 
och förfaranden för alla delar av 
projektcykeln för samarbete.

(42) För att stärka partnerländernas 
ägarskap av utvecklingsprocesserna och 
hållbarheten i biståndet till tredjeländer bör 
unionen, när så är lämpligt, verka för 
användande av partnerländernas egna 
institutioner och partnerländernas system 
och förfaranden för alla delar av 
projektcykeln för samarbete. EU bör också 
tillhandahålla utbildningar om hur man 
ansöker om EU-stöd till lokala 
myndigheters tjänstemän och det civila 
samhällets organisationer i syfte att 
hjälpa dem att förbättra sina projekts 
stödberättigande och effektivitet. Dessa 
program bör genomföras i de berörda 
länderna, vara tillgängliga på landets 
språk, för att komplettera eventuella 
distansutbildningsprogram som också 
etablerats, i syfte att säkerställa en riktad 
utbildning som svarar mot behoven i det 
landet.

Or. en
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Ändringsförslag 560
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) För att stärka partnerländernas 
ägarskap av utvecklingsprocesserna och 
hållbarheten i biståndet till tredjeländer bör 
unionen, när så är lämpligt, verka för 
användande av partnerländernas egna 
institutioner och partnerländernas system 
och förfaranden för alla delar av 
projektcykeln för samarbete.

(42) För att stärka partnerländernas 
demokratiska ägarskap av 
utvecklingsprocesserna och hållbarheten i 
biståndet till tredjeländer bör unionen, när 
så är lämpligt, verka för användande av 
partnerländernas egna institutioner och 
resurser och partnerländernas system och 
förfaranden för alla delar av projektcykeln 
för samarbete, och samtidigt säkra 
utnyttjande av lokala resurser och lokal 
expertis samt full medverkan från lokala 
myndigheters och det civila samhällets 
sida.

Or. fr

Ändringsförslag 561
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) För att stärka partnerländernas 
ägarskap av utvecklingsprocesserna och 
hållbarheten i biståndet till tredjeländer bör 
unionen, när så är lämpligt, verka för 
användande av partnerländernas egna 
institutioner och partnerländernas system 
och förfaranden för alla delar av 
projektcykeln för samarbete.

(42) För att stärka partnerländernas 
ägarskap av utvecklingsprocesserna och 
hållbarheten i biståndet till tredjeländer bör 
unionen, när så är lämpligt, verka för 
användande av partnerländernas egna 
institutioner, i den mån demokratiska 
institutioner finns, och partnerländernas 
system och förfaranden för alla delar av 
projektcykeln för samarbete.

Or. it
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Motivering

Användandet av institutioner bör stödjas förutsatt att det sker i ett sammanhang där 
rättsstatsprincipen gäller.

Ändringsförslag 562
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) För att stärka partnerländernas 
ägarskap av utvecklingsprocesserna och 
hållbarheten i biståndet till tredjeländer bör 
unionen, när så är lämpligt, verka för 
användande av partnerländernas egna 
institutioner och partnerländernas system 
och förfaranden för alla delar av 
projektcykeln för samarbete.

(42) För att stärka partnerländernas 
ägarskap av utvecklingsprocesserna och 
hållbarheten i biståndet till tredjeländer bör 
unionen, när så är lämpligt och möjligt, 
verka för användande av partnerländernas 
egna demokratiska institutioner och 
partnerländernas ansvariga system och 
förfaranden för alla delar av projektcykeln 
för samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 563
Eduard Kukan

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Hänvisningarna till 
unionsinstrument i artikel 9 i rådets beslut 
2010/427/EU79, som ersätts med denna 
förordning, ska tolkas som hänvisningar till 
denna förordning, och kommissionen bör 
säkerställa att denna förordning genomförs 
i enlighet med Europeiska utrikestjänstens 
roll enligt det beslutet.

(48) Hänvisningarna till 
unionsinstrument i artikel 9 i rådets beslut 
2010/427/EU79, som ersätts med denna 
förordning, ska tolkas som hänvisningar till 
denna förordning, och kommissionen bör 
säkerställa att denna förordning genomförs 
i enlighet med Europeiska utrikestjänstens 
roll och befogenheter enligt det beslutet.

_________________ _________________

79 Rådets beslut 2010/427/EU av den 26 
juli 2010 om hur den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder ska 

79 Rådets beslut 2010/427/EU av den 26 
juli 2010 om hur den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder ska 
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organiseras och arbeta (EUT L 201, 
3.8.2010, s. 30).

organiseras och arbeta (EUT L 201, 
3.8.2010, s. 30).

Or. en

Ändringsförslag 564
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Hänvisningarna till 
unionsinstrument i artikel 9 i rådets 
beslut 2010/427/EU79, som ersätts med 
denna förordning, ska tolkas som 
hänvisningar till denna förordning, och 
kommissionen bör säkerställa att denna 
förordning genomförs i enlighet med 
Europeiska utrikestjänstens roll enligt det 
beslutet.

(48) Unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik (den 
höga representanten) bör säkerställa den 
övergripande politiska samordningen av 
unionens yttre åtgärder och säkerställa 
enhetlighet, samstämmighet och 
effektivitet i unionens yttre åtgärder, 
särskilt genom denna förordning.

_________________

79 Rådets beslut 2010/427/EU av den 26 
juli 2010 om hur den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder ska 
organiseras och arbeta (EUT L 201, 
3.8.2010, s. 30).

Or. en

Ändringsförslag 565
Charles Tannock, Eleni Theocharous
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom förordningen inrättas också 
Europeiska fonden för hållbar utveckling 
plus (nedan kallad EFHU+) och en garanti 
för yttre åtgärder.

Genom förordningen inrättas också 
Europeiska fonden för hållbar utveckling 
plus (nedan kallad EFHU+), en garanti för 
yttre åtgärder och en förnyad External 
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Lending Mandate Plus (ELM +).

Or. en

Ändringsförslag 566
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) programplaneringsram: de 
tematiska eller geografiska ramarna 
genom vilka politiska mål överförts från 
den politiska ramen till (fleråriga) 
program. En programplaneringsram kan 
bestå av landsstrategier,
flerlandsstrategier samt regionala och 
transregionala strategier.

Or. en

Ändringsförslag 567
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) landprogram: ett vägledande 
program som omfattar ett land.

(1) landsstrategi: en vägledande 
strategi som omfattar ett land.

Or. en

Ändringsförslag 568
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) flerlandsprogram: ett vägledande 
program som omfattar mer än ett land.

(2) flerlandsstrategi: en vägledande 
strategi som omfattar mer än ett land.

Or. en

Ändringsförslag 569
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) regionalt program: ett vägledande 
flerlandsprogram som omfattar fler än ett 
tredjeland inom samma geografiska 
område i enlighet med artikel 4.2.

(4) regional strategi: en vägledande 
flerlandsstrategi som omfattar fler än ett 
tredjeland inom samma geografiska 
område i enlighet med artikel 4.2.

Or. en

Ändringsförslag 570
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) transregionalt program: ett
vägledande flerlandsprogram som 
omfattar fler än ett tredjeland från olika 
geografiska områden i enlighet med artikel 
4.2 i denna förordning.

(5) transregional strategi: en
vägledande flerlandsstrategi som omfattar 
fler än ett tredjeland från olika geografiska 
områden i enlighet med artikel 4.2 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 571
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) transregionalt program: ett
vägledande flerlandsprogram som 
omfattar fler än ett tredjeland från olika 
geografiska områden i enlighet med artikel 
4.2 i denna förordning.

(5) transregional strategi: en
vägledande flerlandsstrategi som omfattar 
fler än ett tredjeland från olika geografiska 
områden i enlighet med artikel 4.2 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 572
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) det civila samhället: alla typer av 
individer eller grupper som är oberoende i 
förhållande till staten, inbegripet icke-
statliga organisationer, universitet, den 
privata sektorn, fackföreningar och 
människorättsförsvarare enligt 
definitionen i FN:s förklaring om 
medborgarnas rättigheter och 
skyldigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 573
Eduard Kukan

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) bidragsgivare: en medlemsstat, ett 
internationellt finansinstitut eller en 
offentlig institution i en medlemsstat, ett 
offentligt organ eller andra enheter som 
bidrar genom likvida medel eller garantier 
till den gemensamma avsättningsfonden.

(8) bidragsgivare: en medlemsstat, ett 
internationellt finansinstitut eller en 
offentlig institution i en medlemsstat, ett 
offentligt organ eller andra offentliga eller 
privata enheter som bidrar genom likvida 
medel eller garantier till den gemensamma 
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avsättningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 574
Eduard Kukan

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) additionalitet: den princip som 
säkerställer att stödet inom ramen för 
garantin för yttre åtgärder bidrar till 
hållbar utveckling genom insatser som 
inte hade kunnat genomföras utan 
garantin eller som leder till positiva 
resultat som inte hade kunnat uppnås i 
samma omfattning utan stöd från den. 
Med additionalitet avses också att 
finansiering attraheras från den privata 
sektorn och att marknadsmisslyckanden 
eller mindre gynnsamma 
investeringsförhållanden åtgärdas samt 
att en investerings kvalitet, hållbarhet, 
verkan eller omfattning förbättras. 
Principen säkerställer också att insatser 
inom garantin för yttre åtgärder inte 
ersätter stöd från en medlemsstat, privat 
finansiering eller annan 
unionsfinansiering eller internationell 
finansiering och undviker att tränga ut 
andra offentliga eller privata 
investeringar. Projekt som stöds av 
garantin har i normalfallet en högre 
riskprofil än den investeringsportfölj som 
de berättigade motparterna stöder enligt 
sin normala investeringspolicy utan 
garantin.

Or. en

Ändringsförslag 575
Bogusław Sonik, Maurice Ponga
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) additionalitet: den princip som 
säkerställer att stöd inom ramen för 
EFHU-+garantin inte får ersätta stöd 
från en medlemsstat, privat finansiering 
eller annan finansiering från unionen 
samt att det ska vara inriktat på att 
avhjälpa marknadsmisslyckanden och 
inte tränga ut andra offentliga eller 
privata investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 576
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) fattigdom: alla de områden där 
människor av båda könen är 
underprivilegierade och uppfattas som 
utestängda i olika samhällen och lokala 
sammanhang. Fattigdomens centrala 
aspekter omfattar ekonomiska, mänskliga, 
politiska, sociokulturella och skyddande 
möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 577
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(8b) medvetenhet om 
jämställdhetsperspektivet: att agera i syfte 
att förstå och ta hänsyn till de 
samhälleliga och kulturella faktorer som 
påverkar könsbaserad utestängning och 
diskriminering i det offentliga och privata 
livets mest skilda områden.

Or. en

Ändringsförslag 578
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) civilsamhällesorganisationer: alla 
icke-statliga, icke-vinstdrivande, obundna 
och icke-våldsamma strukturer genom 
vilka människor organiserar sig för att 
uppnå gemensamma mål och främja 
gemensamma värderingar, både politiska, 
kulturella, sociala och ekonomiska. De 
kan vara verksamma på lokal, nationell, 
regional eller internationell nivå, i städer 
eller på landsbygden, i formella eller
informella organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 579
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 8d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8d) konfliktkänslighet: att agera med 
insikten att varje initiativ som genomförs i 
en konfliktdrabbad miljö kommer att 
interagera med denna konflikt och att en 
sådan interaktion kommer att få 
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konsekvenser som kan ha positiva eller 
negativa effekter. Konfliktkänslighet 
innebär att säkerställa att man genom 
EU-åtgärder, efter bästa förmåga, 
(politiska åtgärder, policyåtgärder, externt 
bistånd) undviker en negativ inverkan och 
maximerar de positiva effekterna på 
konfliktdynamiken och därigenom bidrar 
till konfliktförebyggande, strukturell 
stabilitet och fredsbyggande.

Or. en

Ändringsförslag 580
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 8e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8e) additionalitet: den princip som 
säkerställer att stöd inom ramen för 
EFHU-garantin inte får ersätta stöd från 
en medlemsstat, privat finansiering eller 
annan finansiering från unionen samt att 
det ska vara inriktat på att avhjälpa 
marknadsmisslyckanden och inte tränga 
ut andra offentliga eller privata 
investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 581
Jean-Luc Schaffhauser

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för denna 
förordning är att vidmakthålla och främja 
unionens värderingar och intressen
runtom i världen för att uppfylla de 

1. Det allmänna målet för denna 
förordning är att stödja medlemsstaterna i 
deras åtgärder runtom i världen för att 
uppfylla de principer och mål som anges i 
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principer och mål för unionens yttre 
åtgärder som fastställs i artiklarna 3.5, 8 
och 21 i fördraget om Europeiska 
unionen.

Förenta nationernas stadga.

Or. fr

Ändringsförslag 582
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för denna 
förordning är att vidmakthålla och främja 
unionens värderingar och intressen runtom 
i världen för att uppfylla de principer och 
mål för unionens yttre åtgärder som 
fastställs i artiklarna 3.5, 8 och 21 i 
fördraget om Europeiska unionen.

1. Det allmänna målet för denna 
förordning är att vidmakthålla och främja 
unionens värderingar, principer och 
grundläggande intressen runtom i världen 
för att uppfylla de principer och mål för 
unionens yttre åtgärder som fastställs i 
artiklarna 3.5, 8 och 21 i fördraget om 
Europeiska unionen och artikel 11 i 
fördraget Europeiska unionens 
funktionssätt, samtidigt som EU:s 
politiska ram för utvecklingssamarbete 
som fastställs i artikel 208 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
Uppnåendet av Agenda 2030 för hållbar 
utveckling och genomförandet av 
Parisavtalet om klimatförändringar utgör 
ett centralt mål för denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 583
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för denna 
förordning är att vidmakthålla och främja 

1. Det allmänna målet för denna 
förordning är att tillhandahålla 
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unionens värderingar och intressen runtom 
i världen för att uppfylla de principer och 
mål för unionens yttre åtgärder som 
fastställs i artiklarna 3.5, 8 och 21 i 
fördraget om Europeiska unionen.

finansieringsramen som gör det möjligt 
att vidmakthålla och främja unionens 
värderingar och intressen runtom i världen 
i enlighet med de mål och principer för 
unionens yttre åtgärder som fastställs i 
artiklarna 3.5, 8 och 21 i fördraget om 
Europeiska unionen, inklusive respekten 
för de grundläggande rättigheterna och 
principerna samt skyddet och främjandet 
av mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 584
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för denna 
förordning är att vidmakthålla och främja 
unionens värderingar och intressen runtom 
i världen för att uppfylla de principer och 
mål för unionens yttre åtgärder som 
fastställs i artiklarna 3.5, 8 och 21 i 
fördraget om Europeiska unionen.

1. Det allmänna målet för denna 
förordning är att vidmakthålla och främja 
unionens värderingar och intressen runtom 
i världen för att uppfylla de principer och 
mål för unionens yttre åtgärder som 
fastställs i artiklarna 3.5, 8 och 21 i 
fördraget om Europeiska unionen och i 
artiklarna 207, 208 och 212 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.

Or. fr

Ändringsförslag 585
Eduard Kukan

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Finansiering i enlighet med denna 
förordning ska vara förenlig med 
unionens värden och principer samt med 
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unionens åtaganden enligt internationell 
rätt, med beaktande av unionens politik 
och ståndpunkter på relevanta områden.

Or. en

Ändringsförslag 586
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Att utveckla särskilda förstärkta 
förbindelser med länderna i unionens 
östra och södra grannskap, med 
utgångspunkt i samarbete, fred och 
säkerhet, ömsesidigt ansvar och 
gemensamma åtaganden för de 
universella värdena demokrati, 
rättsstatsprincipen och respekt för 
mänskliga rättigheter och socioekonomisk 
integration, miljöskydd och 
klimatåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 587
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att stödja och främja dialog och 
samarbete med tredjeländer och regioner i 
grannskapsområdet, i Afrika söder om 
Sahara, i Asien och Stillahavsområdet samt 
i Nord- och Sydamerika och Västindien.

(a) Att stödja och främja dialog och 
samarbete med tredjeländer och regioner i 
grannskapsområdet, i Afrika söder om 
Sahara, i Asien och Stillahavsområdet samt 
i Nord- och Sydamerika och Västindien 
med målet att uppnå miljömässigt hållbar 
utveckling, utrota fattigdom och bekämpa 
orättvisor.
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Or. en

Ändringsförslag 588
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att stödja och främja dialog och 
samarbete med tredjeländer och regioner i 
grannskapsområdet, i Afrika söder om 
Sahara, i Asien och Stillahavsområdet samt 
i Nord- och Sydamerika och Västindien.

(a) Att stödja, främja dialog och 
samarbete och möjliggöra social och 
ekonomisk utveckling med, och främja 
mänskliga rättigheter, demokrati, 
rättsstatsprincipen i tredjeländer och 
regioner i grannskapsområdet, i Afrika 
söder om Sahara, i Asien och 
Stillahavsområdet samt i Nord- och 
Sydamerika och Västindien.

Or. en

Ändringsförslag 589
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Att minska och på lång sikt utrota 
fattigdom, i synnerhet i de minst 
utvecklade länderna (MUL), och att 
uppfylla och uppnå de internationella 
åtaganden och mål som unionen har ställt 
sig bakom, i synnerhet Agenda 2030, 
målen för hållbar utveckling och 
Parisavtalet.

Or. fr

Ändringsförslag 590
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-
Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Att fullfölja utrotningen av 
fattigdom, särskilt i de minst utvecklade 
länderna.

Or. en

Ändringsförslag 591
Jean-Luc Schaffhauser

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) På global nivå: att befästa och 
stödja demokrati, rättsstatsprincipen och 
mänskliga rättigheter, stödja det civila 
samhällets organisationer, främja 
stabilitet och fred och hantera andra 
globala utmaningar såsom migration och 
rörlighet.

(b) På global nivå: att befästa stabilitet 
och fred och hantera andra globala 
utmaningar i enlighet med den princip om 
icke-inblandning som fastställs i artikel 2 
i Förenta nationernas stadga.

Or. fr

Ändringsförslag 592
Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) På global nivå: att befästa och 
stödja demokrati, rättsstatsprincipen och 
mänskliga rättigheter, stödja det civila 
samhällets organisationer, främja stabilitet 
och fred och hantera andra globala 
utmaningar såsom migration och 
rörlighet.

(b) På global nivå: att stödja det civila 
samhällets organisationer och lokala 
myndigheter, främja stabilitet och fred, 
förebygga konflikter och främja rättvisa 
och inkluderande samhällen, och hantera 
andra globala och regionala utmaningar, 
samt utrikespolitiska behov och 
utmaningar, enligt vad som anges i bilaga 
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III.

Or. en

Ändringsförslag 593
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) På global nivå: att befästa och 
stödja demokrati, rättsstatsprincipen och
mänskliga rättigheter, stödja det civila 
samhällets organisationer, främja stabilitet 
och fred och hantera andra globala 
utmaningar såsom migration och rörlighet.

(b) På global nivå: att befästa och 
stödja demokrati, rättsstatsprincipen, 
mänskliga rättigheter och jämställdhet, 
stödja det civila samhällets organisationer, 
inbegripet de som försvarar kvinnors 
rättigheter och främjar multilateralism, 
skapar fred, förebygger konflikter och 
främjar rättvisa och inkluderande 
samhällen, och hantera andra globala 
utmaningar såsom bekämpning av 
klimatförändringar och miljöförstöring.

Or. en

Ändringsförslag 594
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) På global nivå: att befästa och
stödja demokrati, rättsstatsprincipen och 
mänskliga rättigheter, stödja det civila 
samhällets organisationer, främja stabilitet 
och fred och hantera andra globala 
utmaningar såsom migration och rörlighet.

(b) På både global, regional, nationell 
och bilateral nivå: att befästa, främja, 
skydda stödja demokrati, 
rättsstatsprincipen och mänskliga 
rättigheter och stödja det civila samhällets 
organisationer, vid behov utan medgivande 
i förväg från regeringar eller 
myndigheter, att främja multilateralism, 
internationell rättvisa och 
ansvarsskyldighet, främja stabilitet och 
fred och hantera andra globala utmaningar 
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såsom klimatförändringar och minskande
utrymme för det civila samhället.

Or. en

Ändringsförslag 595
Eduard Kukan

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) På global nivå: att befästa och 
stödja demokrati, rättsstatsprincipen och 
mänskliga rättigheter, stödja det civila 
samhällets organisationer, främja stabilitet 
och fred och hantera andra globala 
utmaningar såsom migration och 
rörlighet.

(b) På global nivå: att befästa och 
stödja demokrati, rättsstatsprincipen och 
mänskliga rättigheter, stödja det civila 
samhällets organisationer och lokala 
myndigheter, förebygga konflikter och 
främja stabilitet och fred och hantera andra 
globala och regionala utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 596
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) På global nivå: att befästa och 
stödja demokrati, rättsstatsprincipen och 
mänskliga rättigheter, stödja det civila 
samhällets organisationer, främja stabilitet 
och fred och hantera andra globala 
utmaningar såsom migration och rörlighet.

(b) På global nivå: att befästa och 
stödja demokrati, rättsstatsprincipen och 
mänskliga rättigheter, stödja det civila 
samhällets organisationer, främja stabilitet 
och fred och hantera andra globala 
utmaningar såsom migration och rörlighet
samt stödja en hållbar ekonomisk och 
social utveckling som omfattar och 
gynnar alla.

Or. fr



AM\1172161SV.docx 147/168 PE632.090v01-00

SV

Ändringsförslag 597
Renaud Muselier

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) På global nivå: att befästa och 
stödja demokrati, rättsstatsprincipen och 
mänskliga rättigheter, stödja det civila 
samhällets organisationer, främja stabilitet 
och fred och hantera andra globala 
utmaningar såsom migration och rörlighet.

(b) På global nivå: att befästa och 
stödja demokrati, rättsstatsprincipen och 
mänskliga rättigheter, stödja det civila 
samhällets organisationer och förstärkning 
av de lokala och regionala 
myndigheternas kapacitet, främja stabilitet 
och fred och hantera andra globala 
utmaningar såsom migration och rörlighet.

Or. fr

Ändringsförslag 598
Elly Schlein, Norbert Neuser

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) På global nivå: att befästa och 
stödja demokrati, rättsstatsprincipen och 
mänskliga rättigheter, stödja det civila 
samhällets organisationer, främja stabilitet 
och fred och hantera andra globala 
utmaningar såsom migration och rörlighet.

(b) På global nivå: att befästa och 
stödja demokrati, rättsstatsprincipen och 
mänskliga rättigheter, stödja det civila 
samhällets organisationer, främja stabilitet 
och fred och hantera andra globala 
utmaningar såsom underlättande av 
ordnad och säker migration och rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 599
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(ba) Att minska och på lång sikt utrota 
fattigdomen, särskilt i de minst utvecklade 
länderna samt uppfylla de internationella 
åtaganden och uppnå de mål som 
unionen har ställt sig bakom, i synnerhet 
Agenda 2030, målen för hållbar 
utveckling och Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 600
Kati Piri

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Att främja skyddet och 
förverkligandet av kvinnors och flickors 
rättigheter, inbegripet ekonomiska, 
arbetsrättsliga och sociala rättigheter, 
sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter, bland annat genom 
övergripande sexualundervisning, och att 
erkänna och uppskatta obetalt vård- och 
hushållsarbete.

Or. en

Ändringsförslag 601
Eleni Theocharous, Charles Tannock

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Att främja mänskliga rättigheter, 
demokrati, goda styrelseformer och 
rättsstatsprincipen i de allra svåraste och 
mest akuta situationerna i partnerskap 
med det civila samhället, inbegripet 
människorättsförsvarare globalt.
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Or. en

Ändringsförslag 602
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Att bedriva utvecklingssamarbete 
med partnerländer för att uppnå en 
hållbar utveckling, utrota fattigdom och 
bekämpa orättvisor, såsom det 
understryks i målen för hållbar utveckling 
och Agenda 2030.

Or. en

Ändringsförslag 603
Eleni Theocharous

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att snabbt ingripa vid kriser, 
instabilitet och konflikter hantera 
resiliensutmaningar och koppla samman 
åtgärder inom humanitärt bistånd och 
utvecklingsbistånd samt behov och 
prioriteringar på området yttre åtgärder.

(c) Att snabbt ingripa vid kriser,
antingen naturliga eller som orsakats av 
människor, instabilitet, kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna och konflikter, 
hantera resiliensutmaningar och koppla 
samman åtgärder inom humanitärt bistånd 
och utvecklingsbistånd.

Or. en

Ändringsförslag 604
Jean-Luc Schaffhauser

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att snabbt ingripa i vid kriser, 
instabilitet och konflikter, hantera 
resiliensutmaningar och koppla samman 
åtgärder inom humanitärt bistånd och 
utvecklingsbistånd samt behov och 
prioriteringar på området yttre åtgärder.

(c) Att snabbt ingripa vid kriser, 
instabilitet och konflikter, hantera 
resiliensutmaningar och koppla samman 
åtgärder inom humanitärt bistånd och 
utvecklingsbistånd.

Or. fr

Ändringsförslag 605
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att snabbt ingripa vid kriser, 
instabilitet och konflikter hantera 
resiliensutmaningar och koppla samman 
åtgärder inom humanitärt bistånd och 
utvecklingsbistånd samt behov och 
prioriteringar på området yttre åtgärder.

(c) Att snabbt ingripa vid kriser, 
instabilitet och konflikter hantera 
resiliensutmaningar och koppla samman 
åtgärder inom humanitärt bistånd och 
utvecklingsbistånd.

Or. en

Ändringsförslag 606
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att snabbt ingripa vid kriser, 
instabilitet och konflikter hantera 
resiliensutmaningar och koppla samman 
åtgärder inom humanitärt bistånd och 
utvecklingsbistånd samt behov och 
prioriteringar på området yttre åtgärder.

(c) Att snabbt ingripa vid kriser, 
instabilitet och konflikter hantera 
resiliensutmaningar och koppla samman 
åtgärder inom humanitärt bistånd och 
utvecklingsbistånd.

Or. en
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Motivering

Den snabba responsmekanismen måste vara tydligt kopplad till extraordinära och 
exceptionella situationer och måste vara kopplad till akuta lägen och konfliktsituationer. 
Termen ”behov och prioriteringar på området yttre åtgärder” är vag och vidgar 
tillämpningsområdet för denna mekanism till att omfatta nästan varje situation där EU:s 
intresse berörs, vilket skulle göra mekanismen tillämplig på nästan varje situation.

Ändringsförslag 607
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Att främja en inkluderande 
utbildning av god kvalitet som en viktig 
faktor för utvecklingsmål och 
internationella samarbetsmål, genom att 
minska ojämlikheter och fattigdom, ge 
människor möjlighet att leva ett mer 
hälsosamt och hållbart liv och främja 
tolerans och kunskap för att skapa mer 
fredliga samhällen.

Or. en

Ändringsförslag 608
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Att stödja hållbar utveckling i 
utvecklingsländerna på ett ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt plan i syfte att 
utrota fattigdomen och minska 
ojämlikheter i linje med FN:s mål för 
hållbar utveckling.

Or. it
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Motivering

Målen för hållbar utveckling måste nämnas bland de specifika målen.

Ändringsförslag 609
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att fortsätta arbeta för att utrota 
fattigdomen, särskilt i de minst utvecklade 
länderna.

Or. en

Ändringsförslag 610
Urmas Paet

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Att fortsätta utvecklingssamarbetet 
med partnerländer för att uppnå en 
hållbar utveckling, vilket understryks av 
målen för hållbar utveckling och Agenda 
2030, kampen mot ojämlikhet och 
utrotning av fattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 611
Urmas Paet

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Minst 20 % av det offentliga 
utvecklingsbistånd som finansieras inom 
ramen för denna förordning, inom alla 
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program, både geografiska och tematiska, 
bör årligen och under åtgärdernas löptid 
öronmärkas för social delaktighet och 
mänsklig utveckling, för att främja och 
stärka tillhandahållandet av 
grundläggande sociala tjänster, såsom 
hälso- och sjukvård, inbegripet nutrition, 
utbildning och socialt skydd, i synnerhet 
till de mest marginaliserade grupperna, 
och med betoning på kvinnor och barn.

Or. en

Ändringsförslag 612
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 92 % av utgifterna enligt 
denna förordning ska bidra till åtgärder 
som är utformade på ett sådant sätt att de 
uppfyller de kriterier för offentligt 
utvecklingsbistånd som fastställts av 
kommittén för utvecklingsbistånd inom 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling.

3. Minst 95 % av utgifterna enligt 
denna förordning ska bidra till åtgärder 
som är utformade på ett sådant sätt att de 
uppfyller de kriterier för offentligt 
utvecklingsbistånd som fastställts av 
kommittén för utvecklingsbistånd inom 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling. Denna förordning ska 
bidra till det gemensamma målet att 
avsätta 0,20 % av unionens 
bruttonationalinkomst till de minst 
utvecklade länderna och 0,7% av 
unionens bruttonationalinkomst som 
offentligt utvecklingsbistånd inom 
tidsramen för Agenda 2030.

Or. en

Ändringsförslag 613
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 92 % av utgifterna enligt 
denna förordning ska bidra till åtgärder 
som är utformade på ett sådant sätt att de 
uppfyller de kriterier för offentligt 
utvecklingsbistånd som fastställts av 
kommittén för utvecklingsbistånd inom 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling.

3. Minst 97 % av utgifterna enligt 
denna förordning ska bidra till åtgärder 
som är utformade på ett sådant sätt att de 
uppfyller de kriterier för offentligt 
utvecklingsbistånd som fastställts av 
kommittén för utvecklingsbistånd inom 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 614
Eduard Kukan

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 92 % av utgifterna enligt 
denna förordning ska bidra till åtgärder 
som är utformade på ett sådant sätt att de 
uppfyller de kriterier för offentligt 
utvecklingsbistånd som fastställts av 
kommittén för utvecklingsbistånd inom 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling.

3. Minst 90 % av utgifterna enligt 
denna förordning ska bidra till åtgärder 
som är utformade på ett sådant sätt att de 
uppfyller de kriterier för offentligt 
utvecklingsbistånd som fastställts av 
kommittén för utvecklingsbistånd inom 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 615
Jean-Luc Schaffhauser

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 92 % av utgifterna enligt 
denna förordning ska bidra till åtgärder 
som är utformade på ett sådant sätt att de 
uppfyller de kriterier för offentligt 
utvecklingsbistånd som fastställts av 

3. Minst 92 % av utgifterna enligt 
denna förordning ska bidra till åtgärder 
som är utformade på ett sådant sätt att de 
uppfyller de kriterier för offentligt 
utvecklingsbistånd som fastställts av 
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kommittén för utvecklingsbistånd inom 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling.

kommittén för utvecklingsbistånd inom 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling. Av dessa ska minst 40 % 
avsättas till de minst utvecklade länderna 
såsom de definieras av FN:s ekonomiska 
och sociala råd.

Or. fr

Ändringsförslag 616
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Minst 85 % av program, 
geografiska och tematiska, som 
finansieras genom det offentliga 
utvecklingsbiståndet inom ramen för 
denna förordning ska ha jämställdhet och 
kvinnors och flickors rättigheter och 
egenmakt som ett av sina huvudsakliga 
eller viktiga mål, årligen och under 
åtgärdernas löptid. Dessutom ska 20 % av 
det offentliga utvecklingsbiståndet enligt 
denna förordning, inom alla program, 
geografiska och tematiska, ha 
jämställdhet och kvinnors och flickors 
rättigheter och egenmakt som sitt 
huvudsakliga mål.

Or. en

Ändringsförslag 617
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Minst 20 % av det offentliga 
utvecklingsbistånd som finansieras inom 
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ramen för denna förordning, inom alla 
program, både geografiska och tematiska, 
ska årligen och under åtgärdernas löptid 
öronmärkas för social delaktighet och 
mänsklig utveckling, för att främja och 
stärka tillhandahållandet av 
grundläggande sociala tjänster, såsom 
hälso- och sjukvård, inbegripet nutrition, 
utbildning och socialt skydd, i synnerhet 
till de mest marginaliserade grupperna, 
däribland kvinnor och barn.

Or. en

Ändringsförslag 618
Mirja Vehkaperä

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Minst 85 % av program, 
geografiska och tematiska, som 
finansieras genom det offentliga 
utvecklingsbiståndet inom ramen för 
denna förordning ska ha jämställdhet och 
kvinnors och flickors rättigheter och 
egenmakt som ett av sina huvudsakliga 
eller viktiga mål. Dessutom ska 20 % av 
det offentliga utvecklingsbistånd som 
finansieras inom ramen för denna 
förordning, inom alla program, 
geografiska och tematiska, ha 
jämställdhet och kvinnors och flickors 
rättigheter och egenmakt som sitt 
huvudsakliga mål.

Or. en

Ändringsförslag 619
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Minst 10 % av det officiella 
utvecklingsbistånd som finansieras inom 
ramen för denna förordning ska ägnas åt 
att främja inkluderande undervisning av 
hög kvalitet. Den halvtidsutvärdering som 
föreskrivs i artikel 32 undersöker möjliga 
ekonomiska banor fram till 2027 för att 
komma upp på 15 % senast 2030. Hälften 
av detta belopp ska spenderas på 
grundläggande utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 620
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Minst 20 % av det offentliga 
utvecklingsbistånd som finansieras inom 
ramen för denna förordning, inom alla 
program, både geografiska och tematiska, 
ska årligen och under åtgärdernas löptid 
öronmärkas för social delaktighet och 
mänsklig utveckling, för att främja och 
stärka tillhandahållandet av 
grundläggande sociala tjänster, såsom 
hälso- och sjukvård, inbegripet nutrition, 
utbildning och socialt skydd, i synnerhet 
till de mest marginaliserade grupperna, 
däribland kvinnor och barn.

Or. en

Ändringsförslag 621
Mirja Vehkaperä

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Minst 20 % av det offentliga 
utvecklingsbistånd som finansieras inom 
ramen för denna förordning, inom alla 
program, bör bidra till social delaktighet 
och mänsklig utveckling, med fokus på 
grundläggande sociala tjänster, särskilt 
hälsa och utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 622
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens stöd enligt denna 
förordning ska genomföras genom

1. Unionens stöd enligt denna 
förordning ska programplaneras genom

Or. en

Ändringsförslag 623
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens stöd enligt denna 
förordning ska genomföras genom

1. Unionens stöd enligt denna 
förordning ska tillämpas genom

Or. en

Ändringsförslag 624
Marietje Schaake

Förslag till förordning



AM\1172161SV.docx 159/168 PE632.090v01-00

SV

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) geografiska program, (a) (fleråriga) geografiska 
programplaneringsramar,

Or. en

Ändringsförslag 625
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) tematiska program, (b) (fleråriga) tematiska 
programplaneringsramar,

Or. en

Ändringsförslag 626
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som genomförs inom ramen för 
dessa program ska vara knutna till 
uppnåendet av målen för hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 627
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De geografiska programmen ska omfatta 
bilateralt och mulitlateralt samarbete i 
följande områden:

Fyra (fleråriga) geografiska 
programplaneringsramar ska fastställas 
genom en delegerad akt och omfatta 
bilateralt och multilateralt samarbete i 
följande områden:

Or. en

Ändringsförslag 628
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Asien och Stillahavsområdet. (c) Asien.

Or. fr

Ändringsförslag 629
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Stillahavsområdet.

Or. fr

Motivering

Stillahavsområdet bör vara en egen punkt, så att särskild finansiering kan avsättas för denna 
region, som är en del av AVS-gruppen och omfattas av förhandlingarna efter Cotonou-
avtalet.

Ändringsförslag 630
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Förslag till förordning
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Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Nord- och Sydamerika samt 
Västindien.

(d) Nord- och Sydamerika.

Or. fr

Ändringsförslag 631
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Västindien.

Or. fr

Motivering

Västindien bör vara en egen punkt, så att särskild finansiering kan avsättas för denna region,
som är en del av AVS-gruppen och omfattas av förhandlingarna efter Cotonou-avtalet.

Ändringsförslag 632
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Geografiska program kan omfatta alla 
tredjeländer, utom kandidater och 
potentiella kandidater enligt definitionen i 
förordning (EU) nr.../...80 (IPA) och de 
utomeuropeiska länder och territorierna 
enligt definitionen i rådets beslut …/… 
(EU).

Geografiska program kan omfatta alla 
tredjeländer, utom kandidater och 
potentiella kandidater enligt definitionen i 
förordning (EU) nr.../...80 (IPA) och de
utomeuropeiska länder och territorierna 
enligt definitionen i rådets beslut …/… 
(EU). Geografiska program med en 
kontinental eller transregional omfattning 
bör fastställas.

_________________ _________________

80 Europaparlamentets och rådets 80 Europaparlamentets och rådets 
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förordning om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (EUT L).

förordning om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (EUT L).

Or. en

Ändringsförslag 633
Louis-Joseph Manscour, Vincent Peillon

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I vederbörligen motiverade fall och på 
grundval av ömsesidighet och 
proportionalitet får de geografiska 
programmen likväl syfta till att hjälpa 
partnerländer och partnerregioner att 
stärka sitt samarbete med de angränsande 
yttersta randområden som avses i artikel 
349 i EUF-fördraget samt med de 
utomeuropeiska länder och territorier 
som omfattas av rådets beslut ULT-
beslutet.

Or. fr

Ändringsförslag 634
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tematiska programmen ska omfatta 
åtgärder kopplade till genomförandet av 
målen för hållbar utveckling på global 
nivå, inom följande områden:

De tematiska programplaneringsramarna
ska fastställas genom en delegerad akt 
och omfatta åtgärder kopplade till 
genomförandet av de mål och principer 
för EU:s yttre åtgärder som fastställs i 
artikel 3.5, artiklarna 8 och 21 i fördraget 
om Europeiska unionen, inklusive respekt 
för de grundläggande rättigheterna och 
principerna, skydd och främjande av 
mänskliga rättigheter, demokrati och 
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rättsstatsprincipen samt målen för hållbar 
utveckling på global nivå. Åtgärder ska 
grupperas under men ska inte vara 
begränsade till följande rubriker:

Or. en

Ändringsförslag 635
Jean-Luc Schaffhauser

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Mänskliga rättigheter och 
demokrati.

utgår

Or. fr

Motivering

Denna otydliga formulering är en ursäkt för all slags inblandning, dold bakom goda avsikter.

Ändringsförslag 636
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Mänskliga rättigheter och
demokrati.

(a) Mänskliga rättigheter, demokrati, 
principen om rättsstaten och de 
grundläggande friheterna.

Or. en

Ändringsförslag 637
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Jämställdhet och kvinnors och 
flickors egenmakt.

Or. en

Ändringsförslag 638
Jean-Luc Schaffhauser

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det civila samhällets 
organisationer.

utgår

Or. fr

Motivering

Begreppet ”det civila samhället” syftar till att kringgå staterna och göra det möjligt för yttre 
krafter att blanda sig i ett lands inre politik.

Ändringsförslag 639
Renaud Muselier

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det civila samhällets 
organisationer.

(b) Det civila samhällets organisationer
och lokala och regionala myndigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 640
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Stabilitet och fred. (c) Fredsbyggande åtgärder, 
konfliktförebyggande och stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 641
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Stabilitet och fred. (c) Stabilitet, fred och internationell 
rättvisa.

Or. en

Ändringsförslag 642
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tematiska programmen kan omfatta alla 
tredjeländer samt utomeuropeiska länder 
och territorier enligt definitionen i rådets 
beslut …/… (EU).

De tematiska programmen kan omfatta alla 
tredjeländer.
Utomeuropeiska länder och territorier ska 
ha full tillgång till de tematiska 
programmen i enlighet med rådets beslut 
…/… (EU). Deras faktiska deltagande ska 
säkerställas med hänsyn till deras 
särskilda förhållanden och de särskilda 
utmaningar som dessa kan medföra.

Or. fr

Ändringsförslag 643
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) bidra till stabilitet och 
konfliktförebyggande i akuta situationer, i 
begynnande kriser samt under och efter 
kriser,

(a) bidra till fred, stabilitet och 
konfliktförebyggande i akuta situationer, i 
begynnande kriser samt under och efter
kriser,

Or. en

Ändringsförslag 644
Renaud Muselier

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) bidra till att stärka resiliensen hos 
stater, samhällen, grupper och enskilda 
personer och för att koppla samman 
humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd,

(b) bidra till att stärka resiliensen hos 
stater, regioner, kommuner, städer, byar, 
samhällen, grupper och enskilda personer 
och för att koppla samman humanitärt 
bistånd och utvecklingsbistånd,

Or. fr

Ändringsförslag 645
Urmas Paet

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) bidra till att stärka resiliensen hos 
stater, samhällen, grupper och enskilda 
personer och för att koppla samman 
humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd,

(b) bidra till att stärka resiliensen hos 
stater, samhällen, grupper, barn och 
enskilda personer och för att koppla 
samman humanitärt bistånd och 
utvecklingsbistånd,

Or. en
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Ändringsförslag 646
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) bidra till att stärka resiliensen hos 
stater, samhällen, grupper och enskilda 
personer och för att koppla samman 
humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd,

(b) bidra till att stärka resiliensen hos 
stater, samhällen, grupper, barn och 
enskilda personer och för att koppla 
samman humanitärt bistånd och 
utvecklingsbistånd,

Or. en

Ändringsförslag 647
Jean-Luc Schaffhauser

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) hantera utrikespolitiska behov och 
prioriteringar.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 648
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) hantera utrikespolitiska behov och 
prioriteringar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 649
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Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) hantera utrikespolitiska behov och 
prioriteringar.

utgår

Or. en

Motivering

Den snabba responsmekanismen måste vara tydligt kopplad till extraordinära och 
exceptionella situationer och stå i proportion till nöd- och konfliktsituationer. Led c breddar 
omfattningen av denna mekanism till att omfatta nästan varje situation där EU:s intresse 
berörs, vilket skulle göra mekanismen tillämplig i nästan varje situation.

Ändringsförslag 650
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Snabbinsatsåtgärder kan omfatta alla 
tredjeländer samt utomeuropeiska länder 
och territorier enligt definitionen i rådets 
beslut …/… (EU).

Snabbinsatsåtgärder kan omfatta alla 
tredjeländer.
Utomeuropeiska länder och territorier ska 
ha full tillgång till snabbinsatsåtgärderna 
i enlighet med vad som anges i rådets 
beslut …/… (EU).

Or. fr
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