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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Kommissionens forslag om oprettelse af instrumentet for "naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI)" (2021-2027) vil integrere 
flere af EU's udenrigspolitiske instrumenter fra den nuværende FFR, hvoraf de fleste udløber 
den 31. december 2020:

• Instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI)

• Det europæiske naboskabsinstrument (ENI)

• Partnerskabsinstrumentet til samarbejde med tredjelande (PI)

• Det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR)

• Instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (IcSP)

• Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland

• NDICI vil også integrere den nuværende Europæiske Udviklingsfond (EUF) uden for 
budgettet, herunder EUF's AVS-investeringsfacilitet.

Helt centralt for instrumenterne er, at de skal fremme grundlæggende værdier og 
menneskerettigheder.

Med et øget budget på 89,2 mia. EUR vil NDICI-instrumentet være EU's vigtigste redskab til 
at bidrage til udryddelse af fattigdom og støtte demokrati og bæredygtig udvikling i dets 
partnerlande.

Den foreslåede forordning omfatter tre hovedkomponenter: en geografisk komponent, en 
tematisk komponent og en komponent vedrørende hurtig reaktion.

Den geografiske komponent (finansiel ramme: 68 mia. EUR) 

Med særligt fokus på naboskabsområdet og Afrika syd for Sahara vil den i fællesskab tage fat 
på globale udfordringer såsom menneskelig udvikling, herunder ligestilling mellem kønnene, 
klimaændringer, miljøbeskyttelse, migration og fødevaresikkerhed.

Den tematiske komponent (foreslået finansiel ramme: 7 mia. EUR) 

Vil supplere den geografiske komponent gennem verdensomspændende støtte til dækning af 
menneskerettigheder og demokrati, civilsamfundet, stabilitet og fred samt globale 
udfordringer, der omfatter emner som sundhed, uddannelse, kvinder og børn, anstændigt 
arbejde og social beskyttelse, kultur, migration, miljø og klimaændringer, bæredygtig energi, 
bæredygtig og inklusiv vækst, den private sektor og lokale myndigheder. 

Komponenten vedrørende hurtig reaktion (foreslået finansiel ramme: 4 mia. EUR) 

Vil gøre det muligt for EU hurtigt og effektivt at gribe ind med henblik på 
konfliktforebyggelse og at reagere på krisesituationer eller ustabilitet. Den vil bidrage til at 



PE629.439v02-00 4/36 AD\1174439DA.docx

DA

øge partnerlandenes modstandsdygtighed og træffe hurtige foranstaltninger for at 
imødekomme EU's udenrigspolitiske behov og prioriteter. Denne komponent har også global 
dækning. Der er ikke behov for programmering under denne komponent. Gennemførelsen 
består i direkte vedtagelse af ekstraordinære bistandsforanstaltninger, handlingsplaner og 
individuelle foranstaltninger.

Uudnyttede midler, der kan fungere som stødpude for nye udfordringer og prioriteter 
(foreslået finansiel ramme: 10,2 mia. EUR)

Vil sikre en passende reaktion på hastende prioriteter, navnlig på områderne migration og 
stabilitet.

---

Ordføreren anerkender, at de nuværende instrumenters struktur har vist sig at være ineffektiv, 
til dels på grund af manglende fleksibilitet, til hurtigt at kunne reagere på nye udfordringer. 
Derfor anser hun det for hensigtsmæssigt at foretage en ny revision for at styrke EU's 
kapacitet til at gribe ind og for at maksimere virkningen af kombinerede interventioner. 

Hun mener dog, at den nye arkitektur ikke bør påvirke Europa-Parlamentets rolle og 
deltagelse i programmeringen og gennemførelsen af det nye instrument og kontrolprocessen.

Selv om forordningen vil støtte aktioner i forbindelse med læringsmobilitet med tredjelande 
under Erasmus-programmet samt samarbejde og politisk dialog mellem EU og disse lande 
inden for uddannelse og kultur, mener ordføreren, at de mål, der er fastsat for disse områder, 
bør være langt mere ambitiøse.

Hun mener desuden, at der i udkastet til forordning bør gives en mere fremtrædende plads til 
uddannelse og kultur, der sikrer adgang til inkluderende og retfærdig uddannelse af høj 
kvalitet for alle og til at fremme internationale kulturelle forbindelser gennem kulturelt 
diplomati. 

Betydningen af uddannelse som et af de centrale elementer i 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling afspejles i SDG 4 ("sikring af inkluderende og retfærdig uddannelse af 
høj kvalitet og fremme af muligheder for livslang læring for alle"). Bedre uddannelse er en 
forudsætning for udryddelse af fattigdom, menneskelig udvikling, social inklusion og 
ligestilling mellem kønnene.

Med hensyn til kultur anerkendes vigtigheden af at fremme kultursamarbejde, herunder 
kulturelt diplomati, i stigende grad som et middel til at fremme gensidig forståelse, respekt for 
menneskerettighederne og fælles værdier.

Ordføreren mener derfor, at der bør afsættes et vejledende budget på 15 % af det foreslåede 
budget til uddannelses- og kulturtiltag.

***
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ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Det generelle mål med programmet 
"instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde", i det følgende benævnt 
"instrumentet", er at fastholde og fremme 
Unionens værdier og interesser på 
verdensplan ved at forfølge målene og 
principperne i Unionens optræden udadtil, 
som fastlagt i artikel 3, stk. 5, og artikel 8 
og 21 i traktaten om den Europæiske Union 
(TEU).

(1) Det generelle mål med programmet 
"instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde", i det følgende benævnt 
"instrumentet", er at fastholde og fremme 
respekten for og fremme af 
grundlæggende værdier, navnlig 
demokrati og menneskerettigheder, på 
verdensplan ved at forfølge målene og 
principperne i Unionens optræden udadtil, 
som fastlagt i artikel 3, stk. 5, og artikel 8 
og 21 i traktaten om den Europæiske Union 
(TEU).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Unionen skal i henhold til artikel 21 
i traktaten om den Europæiske Union påse, 
at der er sammenhæng mellem de 
forskellige områder inden for dens 
optræden udadtil og mellem disse og dens 
øvrige politikker, samt arbejde for en høj 
grad af samarbejde på alle områder i 
tilknytning til internationale forbindelser. 
De mange forskellige foranstaltninger, som 
muliggøres ved denne forordning, bør 
bidrage til de mål, der er anført i nævnte 

(2) Unionen skal i henhold til artikel 21 
i traktaten om den Europæiske Union påse, 
at der er sammenhæng mellem de 
forskellige områder inden for dens 
optræden udadtil og mellem disse og dens 
øvrige politikker, samt arbejde for en høj 
grad af samarbejde på alle områder i 
tilknytning til internationale forbindelser, 
herunder dens kulturelle dimension, 
inden for kultur, uddannelse, forskning 
og sport, med en mellemfolkelig tilgang. 
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artikel i traktaten. De mange forskellige foranstaltninger, som 
muliggøres ved denne forordning, bør 
bidrage til de mål, der er anført i nævnte 
artikel i traktaten.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I tråd med den fælles meddelelse 
"En EU-strategi for internationale 
kulturelle forbindelser", som Europa-
Parlamentet tilsluttede sig i sin beslutning 
af 5. juli 2017, bør europæiske 
finansieringsinstrumenter og især dette 
program anerkende betydningen af 
kulturen i internationale forbindelser 
samt kulturens rolle i forbindelse med 
fremme af europæiske værdier ved hjælp 
af særlige og målrettede aktioner, der er 
udformet til at have en klar indvirkning 
på den globale scene.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I overensstemmelse med artikel 
167 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde skal Unionen og 
dens medlemsstater fremme samarbejdet 
med tredjelande og med de kompetente 
internationale organisationer, der 
beskæftiger sig med kulturelle forhold. 
Denne forordning bør bidrage til de mål, 
der er fastlagt i denne artikel i traktaten.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
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Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Bestemmelserne i denne 
forordning bør være i tråd med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2016/8011a.
____________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om 
betingelserne for tredjelandsstatsborgeres 
indrejse og ophold med henblik på 
forskning, studier, praktik, 
volontørtjeneste, 
elevudvekslingsprogrammer eller 
uddannelsesprojekter, og au pair-
ansættelse (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 
21).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det primære mål med Unionens 
politik for udviklingssamarbejde er at 
mindske og på lang sigt udrydde fattigdom, 
jf. artikel 208 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. 
Unionens udviklingspolitik bidrager også 
til målene med Unionens optræden udadtil, 
især til at fremme en bæredygtig udvikling 
i økonomisk, social og miljømæssig 
henseende i udviklingslandene med det 
hovedformål at udrydde fattigdommen, jf. 
artikel 21, stk. 2, litra d), i traktaten om 
Den Europæiske Union.

(4) Det primære mål med Unionens 
politik for udviklingssamarbejde er at 
mindske og på lang sigt udrydde fattigdom, 
jf. artikel 208 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. 
Unionens udviklingspolitik bidrager også 
til målene med Unionens optræden udadtil, 
især til at fremme en bæredygtig udvikling 
i økonomisk, social, kulturel, 
uddannelsesmæssig og miljømæssig 
henseende i udviklingslandene med det 
hovedformål at udrydde fattigdommen, jf. 
artikel 21, stk. 2, litra d), i traktaten om 
Den Europæiske Union.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den generelle baggrund for at gøre 
en indsats er stræben efter en regelbaseret 
verdensorden med multilateralisme som 
det centrale princip og med FN i centrum. 
2030-dagsordenen, Parisaftalen om 
klimaændringer57 og Addis Abeba 
handlingsplanen58 er det internationale 
samfunds svar på globale udfordringer i 
forbindelse med bæredygtig udvikling. 
2030-dagsordenen er med målene for 
bæredygtig udvikling i centrum en politisk 
ramme for forandring med henblik på at 
udrydde fattigdom og opnå bæredygtig 
udvikling på globalt plan. Dens 
anvendelsesområde er universelt og sikrer 
en omfattende fælles ramme for handling, 
som gælder Unionen, dens medlemsstater 
og dens partnere. Den skaber ligevægt 
mellem de økonomiske, sociale og 
miljømæssige dimensioner af bæredygtig 
udvikling, idet de vigtige indbyrdes 
forbindelser mellem forskellige mål 
anerkendes. Hensigten med 2030-
dagsordenen er, at ingen skal lades i 
stikken. Gennemførelsen af 2030-
dagsordenen koordineres nøje med 
Unionens øvrige relevante internationale 
forpligtelser. Når der træffes 
foranstaltninger i medfør af denne 
forordning, bør der især ses på de 
indbyrdes forbindelser mellem bæredygtige 
udviklingsmål og integrerede 
foranstaltninger, der kan skabe 
sidegevinster og opfylde flere mål på en 
sammenhængende måde.

(7) Den generelle baggrund for at gøre 
en indsats er stræben efter en regelbaseret 
verdensorden med multilateralisme som 
det centrale princip og med FN i centrum. 
2030-dagsordenen, Parisaftalen om 
klimaændringer og Addis Abeba 
handlingsplanen er det internationale 
samfunds svar på globale udfordringer i 
forbindelse med bæredygtig udvikling. 
2030-dagsordenen er med målene for 
bæredygtig udvikling i centrum en politisk 
ramme for forandring med henblik på at 
udrydde fattigdom og opnå bæredygtig 
udvikling på globalt plan. Dens 
anvendelsesområde er universelt og sikrer 
en omfattende fælles ramme for handling, 
som gælder Unionen, dens medlemsstater 
og dens partnere. Den skaber ligevægt 
mellem de økonomiske, sociale, kulturelle, 
uddannelsesmæssige og miljømæssige 
dimensioner af bæredygtig udvikling, idet 
de vigtige indbyrdes forbindelser mellem 
forskellige mål anerkendes. Hensigten med 
2030-dagsordenen er, at ingen skal lades i 
stikken. Gennemførelsen af 2030-
dagsordenen koordineres nøje med 
Unionens øvrige relevante internationale 
forpligtelser. Når der træffes 
foranstaltninger i medfør af denne 
forordning, bør der især ses på støtte til de 
indbyrdes forbindelser mellem bæredygtige 
udviklingsmål og foranstaltninger, der kan 
skabe sidegevinster og opfylde flere mål på 
en sammenhængende måde i 
overensstemmelse med mål for bæredygtig 
udvikling nr. 4.

_________________ _________________
57Undertegnet i New York den 22. april 
2016.

57Undertegnet i New York den 22. april 
2016.

58Addis Ababa-handlingsplanen fra den 
tredje internationale konference om 
udviklingsfinansiering, der blev vedtaget 
den 16. juni 2015 og godkendt af FN's 
Generalforsamling den 27. juli 2015 

58Addis Abeba-handlingsplanen fra den 
tredje internationale konference om 
udviklingsfinansiering, der blev vedtaget 
den 16. juni 2015 og godkendt af FN's 
Generalforsamling den 27. juli 2015 
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(A/RES/69/313). (A/RES/69/313).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Kultur spiller en specifik rolle, 
både som en selvstændig søjle for 
bæredygtig udvikling og en 
nøglekatalysator for eksisterende mål for 
bæredygtig udvikling. Kultur er en 
drivkraft for innovation og 
adfærdsmæssige ændringer gennem 
skabelse af nye livsstile og bæredygtige 
udviklingsparadigmer og giver mulighed 
for lokalsamfundsbaserede eller lokalt 
forankrede tilgange, der er nødvendige 
for en lokal forståelse for bæredygtig 
udvikling. Kulturel deltagelse tilskynder 
til ansvarlig adfærd, forbedrer fysisk og 
mental sundhed og velbefindende og letter 
og fremmer interkulturel dialog, respekt 
for andre og social integration af 
minoriteter, forbedrer skoleelevers 
mødeprocent og unges præstationer og 
bidrager således til og letter opnåelsen af 
mange eksisterende mål for bæredygtig 
udvikling. Denne forordning bør udnytte 
forandringspotentialet i kultur og 
uddannelse til at nå målene for 
bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Gennemførelsen af forordningen 
bør bygge på de fem prioriteter, der er 
fastlagt i den globale strategi for Den 
Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (den "globale strategi")59, 
som blev forelagt den 19. juni 2016, og 

(8) Gennemførelsen af forordningen 
bør bygge på de fem prioriteter, der er 
fastlagt i den globale strategi for Den 
Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (den "globale strategi")59, 
som blev forelagt den 19. juni 2016, og 
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som repræsenterer Unionens vision og 
rammer for et fælles og ansvarlig eksternt 
engagement i partnerskab med andre for at 
fremme sine værdier og interesser. 
Unionen bør uddybe partnerskaberne og 
fremme politisk dialog og fælles svar på 
globale udfordringer. Unionens indsats bør 
i alle aspekter understøtte dens interesser 
og værdier, bl.a. med henblik på at bevare 
freden, forebygge konflikter, styrke den 
internationale sikkerhed, bekæmpe de 
grundlæggende årsager til irregulær 
migration, bistå befolkninger, lande og 
regioner, der står over for naturkatastrofer 
eller menneskeskabte katastrofer, fremme 
handelspolitikken, det økonomiske 
diplomati og samarbejde, fremme digitale 
løsninger og teknologier og fremme den 
internationale dimension af Unionens 
politikker. Unionen bør, når den fremmer 
sine interesser, efterleve og fremme høje 
sociale og miljømæssige standarder, 
retsstatsprincippet og respekten for 
folkeretten og menneskerettighederne.

som repræsenterer Unionens vision og 
rammer for et fælles og ansvarlig eksternt 
engagement i partnerskab med andre for at 
fremme sine værdier og interesser. 
Unionen bør uddybe partnerskaberne og 
fremme politisk dialog og fælles svar på 
globale udfordringer. Unionens indsats bør 
i alle aspekter understøtte dens interesser 
og værdier, bl.a. med henblik på at bevare 
varig fred, forebygge konflikter, styrke den 
internationale sikkerhed, bekæmpe de 
grundlæggende årsager til irregulær 
migration og befolkningsfordrivelser, bistå 
befolkninger, lande og regioner, der står 
over for naturkatastrofer eller 
menneskeskabte katastrofer, fremme 
inkluderende og retfærdig 
kvalitetsuddannelse og muligheder for 
livslang læring for alle, fremme fri, fair 
og bæredygtig handelspolitik, 
iværksætteri, det økonomiske og kulturelle 
diplomati og økonomisk samarbejde, 
kulturens rolle i internationale relationer, 
unges engagement og mellemfolkelige 
kontakter, fremme innovation, digitale 
løsninger og teknologier og fremme den 
internationale dimension af Unionens 
politikker og beskytte kulturarv, særligt i 
konfliktområder. Unionen bør, når den 
fremmer sine interesser, efterleve og 
fremme høje sociale og miljømæssige 
standarder, retsstatsprincippet og respekten 
for folkeretten og menneskerettighederne. 
Endvidere bør offentlig-private 
partnerskabers rolle i henhold til denne 
forordning udforskes yderligere, særligt 
hvad angår kulturelt samarbejde og 
offentligt diplomati på globalt plan.

_________________ _________________
59”Fælles vision, fælles handling: et 
stærkere Europa. En global strategi for Den 
Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, juni 2016.

59Fælles vision, fælles handling: et 
stærkere Europa. En global strategi for Den 
Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, juni 2016.

Ændringsforslag 10
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den nye europæiske konsensus om 
udvikling ("konsensus")60, der blev 
undertegnet den 7. juni 2017, udstikker 
rammen for Unionens og dens 
medlemsstaters fælles tilgang til 
udviklingssamarbejde med henblik på at 
gennemføre 2030-dagsordenen og Addis 
Abeba-handlingsplanen. Udryddelse af 
fattigdom, bekæmpelse af 
forskelsbehandling og ulighed, sikring af, 
at ingen lades i stikken, og øget 
modstandskraft er kernen i politikken for 
udviklingssamarbejde.

(9) Den nye europæiske konsensus om 
udvikling ("konsensus")60, der blev 
undertegnet den 7. juni 2017, udstikker 
rammen for Unionens og dens 
medlemsstaters fælles tilgang til 
udviklingssamarbejde med henblik på at 
gennemføre 2030-dagsordenen og Addis 
Abeba-handlingsplanen. Udryddelse af 
fattigdom, bekæmpelse af 
forskelsbehandling og ulighed, sikre 
adgang til kvalitetsuddannelse, sikring af, 
at ingen lades i stikken, og øget 
modstandskraft er kernen i politikken for 
udviklingssamarbejde.

_________________ _________________
60Den nye europæiske konsensus om 
udvikling "Vores verden, vores værdighed, 
vores fremtid", fælles erklæring fra Rådet 
og repræsentanterne for medlemsstaternes 
regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-
Parlamentet og Europa-Kommissionen af 
8. juni 2017.

60Den nye europæiske konsensus om 
udvikling "Vores verden, vores værdighed, 
vores fremtid", fælles erklæring fra Rådet 
og repræsentanterne for medlemsstaternes 
regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-
Parlamentet og Europa-Kommissionen af 
8. juni 2017.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Kultur, inklusive interkulturel 
dialog, spiller en vigtig rolle i eksterne 
relationer og i udviklingspolitikker, 
navnlig i forbindelse med 
konfliktforebyggelse og konfliktløsning, 
fredsskabelse og selvstændiggørelse af 
lokalbefolkninger. En ambitiøs og 
velfunderet kulturel strategi, der omfatter 
kulturelt diplomati, er derfor nødvendig 
for at opnå en ny europæisk konsensus 
omkring udvikling.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Forordningen bør i 
overensstemmelse med udviklingsmålene 
bidrage til styrket overvågning og 
rapportering med fokus på output, 
resultater og virkninger i de partnerlande, 
der modtager Unionens eksterne finansielle 
bistand. Som fastlagt i konsensussen 
forventes foranstaltninger i henhold til 
denne forordning navnlig at bidrage til, at 
20 % af den officielle udviklingsbistand, 
som finansieres via denne forordning, går 
til social inklusion og menneskelig 
udvikling, herunder ligestilling mellem 
kønnene og styrkelse af kvinders stilling.

(13) Forordningen bør i 
overensstemmelse med udviklingsmålene 
bidrage til styrket overvågning og 
rapportering med fokus på output, 
resultater og virkninger i de partnerlande, 
der modtager Unionens eksterne finansielle 
bistand. Som fastlagt i konsensussen 
forventes foranstaltninger i henhold til 
denne forordning navnlig at bidrage til, at 
20 % af den officielle udviklingsbistand, 
som finansieres via denne forordning, går 
til social inklusion og menneskelig 
udvikling, herunder uddannelse, kultur og 
ligestilling mellem kønnene inden for 
sport og styrkelse af kvinders, unges og 
børns stilling med henblik på at opnå 
bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Forordningen bør afspejle behovet 
for at fokusere på strategiske prioriteter, 
både geografisk – det europæiske naboskab 
og Afrika og lande, der befinder sig i en 
skrøbelig situation og har størst behov, 
men også tematisk – sikkerhed, migration, 
klimaændringer og menneskerettigheder.

(17) Forordningen bør afspejle behovet 
for at fokusere på strategiske prioriteter, 
både geografisk – det europæiske naboskab 
og Afrika og lande, der befinder sig i en 
skrøbelig situation og har størst behov, 
men også tematisk – sikkerhed, migration, 
klimaændringer, uddannelse, kultur og 
kulturarv, aktivt medborgerskab, god 
regeringsførelse, ligestilling mellem 
kønnene, lige muligheder, inddragelse af 
unge og menneskerettigheder.

Ændringsforslag 14
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Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Den europæiske naboskabspolitik, 
som ændret i 201562, har i 
overensstemmelse med Unionens vigtigste 
politiske prioriteter til formål at stabilisere 
nabolandene og gøre dem bedre rustet, bl.a. 
gennem øget økonomisk udvikling. For at 
nå denne målsætning fokuseres der i den 
ændrede europæiske naboskabspolitik på 
fire prioriterede områder: god 
regeringsførelse, demokrati, 
retsstatsprincippet og 
menneskerettighederne med særligt fokus 
på større samarbejde med civilsamfundet, 
økonomisk udvikling, sikkerhed, migration 
og mobilitet, herunder håndtering af de 
grundlæggende årsager til irregulær 
migration og tvangsfordrivelse. 
Differentiering og større gensidigt ejerskab 
kendetegner den europæiske 
naboskabspolitik, hvori det anerkendes, at 
der er forskellige grader af engagement, og 
tages hensyn til de enkelte landes ønsker, 
hvad angår arten af og prioriteterne for 
deres partnerskab med Unionen.

(19) Den europæiske naboskabspolitik, 
som ændret i 201562, har i 
overensstemmelse med Unionens vigtigste 
politiske prioriteter til formål at stabilisere 
nabolandene og gøre dem bedre rustet, bl.a. 
gennem øget økonomisk udvikling. For at 
nå denne målsætning fokuseres der i den 
ændrede europæiske naboskabspolitik på 
fire prioriterede områder: god 
regeringsførelse, demokrati, 
retsstatsprincippet og 
menneskerettighederne med særligt fokus 
på større samarbejde med civilsamfundet, 
at fremme uddannelse og 
erhvervsuddannelse af høj kvalitet og en 
mellemfolkelig tilgang, bæredygtig 
økonomisk og social udvikling,  sikkerhed, 
migration og mobilitet, herunder 
håndtering af de grundlæggende årsager til 
irregulær migration og tvangsfordrivelse, 
herunder gennem uddannelse og kulturelt 
samarbejde. Differentiering og større 
gensidigt ejerskab kendetegner den 
europæiske naboskabspolitik, hvori det 
anerkendes, at der er forskellige grader af 
engagement, og tages hensyn til de enkelte 
landes ønsker, hvad angår arten af og 
prioriteterne for deres partnerskab med 
Unionen.

_________________ _________________
62Fælles meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget – Revision af den 
europæiske naboskabspolitik, af 18. 
november 2015.

62Fælles meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget – Revision af den 
europæiske naboskabspolitik, af 18. 
november 2015.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 20
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Forordningen bør fremme 
gennemførelsen af en moderniseret 
associeringsaftale med gruppen af stater i 
Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-
lande) og give EU og AVS-landene 
mulighed for at udvikle de stærke alliancer 
vedrørende centrale globale udfordringer 
yderligere. Forordningen bør navnlig støtte 
fortsættelsen af det etablerede samarbejde 
mellem Unionen og Den Afrikanske Union 
i overensstemmelse med den fælles Afrika-
EU-strategi og bygge på den kommende 
EU-AVS-aftale efter 2020, bl.a. ved en 
kontinental tilgang til Afrika.

(20) Forordningen bør fremme 
gennemførelsen af en moderniseret 
associeringsaftale med gruppen af stater i 
Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-
lande) og give EU og AVS-landene 
mulighed for at udvikle de stærke alliancer 
vedrørende centrale globale udfordringer 
yderligere. Forordningen bør navnlig støtte 
fortsættelsen af det etablerede samarbejde 
mellem Unionen og Den Afrikanske Union 
i overensstemmelse med den fælles Afrika-
EU-strategi, inklusive Afrikas og EU's 
engagement i at fremme børns rettigheder 
og styrke positionen for unge i Europa og 
Afrika og bygge på den kommende EU-
AVS-aftale efter 2020, bl.a. ved en 
kontinental tilgang til Afrika.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Finansiering inden for rammerne af 
denne forordning bør gives til tiltag under 
den internationale dimension af Erasmus, 
hvis gennemførelse bør finde sted i 
henhold til Erasmus-forordningen68.

(22) Finansiering inden for rammerne af 
denne forordning bør gives til tiltag under 
den internationale dimension af Erasmus 
og Et Kreativt Europa, hvis gennemførelse 
bør finde sted i henhold til Erasmus-
forordningen68 og forordningen om Et 
Kreativt Europa68a.

_________________ _________________
68Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om "Erasmus" 
(COM(2018) 367 final): EU-programmet 
for uddannelse, ungdom og idræt og om 
ophævelse af forordning (EU) nr. 
1288/2013.

68Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om "Erasmus" 
(COM(2018) 367 final): EU-programmet 
for uddannelse, ungdom og idræt og om 
ophævelse af forordning (EU) nr. 
1288/2013.
68a COM (2018) final Forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
oprettelse af programmet Et Kreativt 
Europa (2021-2027) og om ophævelse af 
forordning (EU) nr. 1295/2013.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Selv om demokrati og 
menneskerettigheder, herunder ligestilling 
mellem kønnene og styrkelse af kvinders 
stilling, skal afspejles generelt i 
gennemførelsen af forordningen, bør den 
EU-bistand, der ydes til 
menneskerettigheder, demokrati og 
civilsamfundsorganisationer som led i de 
tematiske programmer, have en specifik 
komplementær og supplerende rolle, dels 
på grund af sin globale karakter, dels fordi 
indsatsen ikke er afhængig af samtykke fra 
de pågældende tredjelandes regeringer og 
andre offentlige myndigheder.

(25) Selv om demokrati og 
menneskerettigheder, herunder ligestilling 
mellem kønnene og styrkelse af kvinders 
og unges stilling, skal afspejles generelt i 
gennemførelsen af forordningen, bør den 
EU-bistand, der ydes til 
menneskerettigheder, demokrati og 
civilsamfundsorganisationer som led i de 
tematiske programmer, have en specifik 
komplementær og supplerende rolle, dels 
på grund af sin globale karakter, dels fordi 
indsatsen ikke er afhængig af samtykke fra 
de pågældende tredjelandes regeringer og 
andre offentlige myndigheder.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) I betragtning af relevansen af at 
tage fat på uddannelse og kultur i 
overensstemmelse med 2030-dagsordenen 
for bæredygtig udvikling og EU-strategien 
for internationale kulturelle forbindelser 
bør denne forordning bidrage til at sikre 
inklusiv og retfærdig uddannelse af høj 
kvalitet, fremme muligheder for livslang 
læring for alle og fremme internationale 
kulturelle forbindelser i lyset af EU's rolle 
som global aktør.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
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Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Formålet med EFSD+ er at støtte 
investeringer og derved bidrage til 
opfyldelsen af målene for bæredygtig 
udvikling ved at fremme en bæredygtig og 
inklusiv økonomisk og social udvikling og 
fremme den samfundsøkonomiske 
modstandskraft i partnerlande, idet der 
især fokuseres på udryddelse af fattigdom, 
bæredygtig og inklusiv vækst, skabelse af 
anstændigt arbejde, økonomiske 
muligheder, færdigheder og iværksætteri, 
samfundsøkonomiske sektorer, 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder samt på at tackle de 
specifikke underliggende årsager til 
irregulær migration i overensstemmelse 
med de relevante vejledende 
programmeringsdokumenter. Der bør 
lægges særlig vægt på skrøbelige eller 
konfliktramte lande, de mindst udviklede 
lande og stærkt gældstyngede fattige lande.

(34) Formålet med EFSD+ er at støtte 
investeringer og derved bidrage til 
opfyldelsen af målene for bæredygtig 
udvikling ved at fremme en bæredygtig og 
inklusiv økonomisk, kulturel og social 
udvikling, støtte moderne 
uddannelsessystemer, styrke 
kulturstrukturer og fremme den 
samfundsøkonomiske modstandskraft i 
partnerlande. Den bør navnlig fokusere på 
udryddelse af fattigdom, herunder 
uddannelsesmæssig fattigdom, fremme af 
inklusiv og retfærdig uddannelse og 
erhvervsuddannelse af høj kvalitet, 
bæredygtig og inklusiv vækst, bred adgang 
til kultur, skabelse af anstændigt arbejde, 
økonomiske muligheder, færdigheder, der 
kan overføres, og iværksætteri, herunder 
socialt iværksætteri, samfundsøkonomiske 
sektorer, mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder samt på at 
tackle de specifikke underliggende årsager 
til irregulær migration og fordrivelse af 
befolkningsgrupper i overensstemmelse 
med de relevante vejledende 
programmeringsdokumenter. Der bør 
lægges særlig vægt på skrøbelige eller 
konfliktramte lande, de mindst udviklede 
lande og stærkt gældstyngede fattige lande.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Det er også afgørende, i 
overensstemmelse med grundlæggende 
europæiske værdier, at EFSD+ anvendes 
til at forbedre adgang til uddannelse for 
alle børn i humanitære katastrofeområder 
samt til at støtte etableringen af 
uddannelseskorridorer med henblik på at 
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sikre, at retten til uddannelse for børn i 
situationer med tvungen forflyttelse 
overholdes.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 34 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34b) Den internationale dimension af 
Erasmus+-programmet skal styrkes med 
fokus på at øge mulighederne for 
mobilitet og samarbejde for 
enkeltpersoner og organisationer fra 
mindre udviklede lande i verden som 
støtte til kapacitetsopbygning i 
tredjelande, udvikling af færdigheder, 
mellemfolkelige udvekslinger, samtidig 
med at der tilbydes mange muligheder for 
samarbejde og mobilitet med udviklede 
lande og vækstlande.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) på globalt niveau at konsolidere og 
fremme demokrati, retsstatsprincippet og 
menneskerettigheder, støtte 
civilsamfundsorganisationer, fremme 
stabilitet og fred og tackle andre globale 
udfordringer

b) på globalt niveau at konsolidere og 
fremme demokrati, retsstatsprincippet og 
menneskerettigheder, søge at forbedre 
kvaliteten af uddannelse og gøre den 
tilgængelig for alle, støtte 
civilsamfundsorganisationer, fremme 
stabilitet og fred og tackle andre globale 
udfordringer

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at fremme kvalitet og inkluderende 
uddannelse og internationale kulturelle 
relationer som vigtige katalysatorer for 
udvikling og mål for internationalt 
samarbejde ved at mindske uligheder og 
fattigdom, give folk mulighed for at leve et 
mere sundt og bæredygtigt liv og fremme 
tolerance og viden for at opbygge mere 
fredelige samfund.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bidrage til at styrke stater, samfund, 
lokalsamfund og enkeltpersoner og til at 
knytte forbindelser mellem humanitær 
bistand og udviklingsforanstaltninger

b) bidrage til at styrke stater, samfund, 
lokalsamfund, civilsamfund og 
enkeltpersoner og til at knytte forbindelser 
mellem humanitær bistand og 
udviklingsforanstaltninger

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at fremme den internationale 
dimension af uddannelse og kultur 
tildeles et vejledende beløb svarende til 
mindst 15 % af den finansieringsramme, 
der er omhandlet i stk. 1, til aktioner 
vedrørende samarbejde og politisk dialog 
om kultur, uddannelse, unge og sport med 
tredjelande.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der anvendes en rettighedsbaseret 
tilgang, som omfatter alle 
menneskerettigheder, uanset om de er 
borgerlige og politiske eller økonomiske, 
sociale og kulturelle, med henblik på at 
indarbejde menneskerettighedsprincipper, 
hjælpe rettighedshaverne med at gøre deres 
rettigheder gældende, idet der fokuseres på 
fattige og sårbare grupper, og bistå 
partnerlandene med at leve op til deres 
forpligtelser med hensyn til internationale 
menneskerettigheder. Forordningen 
fremmer ligestilling mellem kønnene og 
styrkelse af kvinders stilling.

2. Der anvendes en rettighedsbaseret 
tilgang, som omfatter alle 
menneskerettigheder, uanset om de er 
borgerlige og politiske eller økonomiske, 
sociale og kulturelle, med henblik på at 
indarbejde menneskerettighedsprincipper, 
hjælpe rettighedshaverne med at gøre deres 
rettigheder gældende, idet der fokuseres på 
fattige og sårbare og marginaliserede 
grupper, herunder mindretal, og bistå 
partnerlandene med at leve op til deres 
forpligtelser med hensyn til internationale 
menneskerettigheder. Unionen skal 
navnlig støtte uddannelse og sport som 
redskaber til at fremme udvikling, bidrage 
til udryddelse af fattigdom og fremme 
fredsopbygning, social inklusion og aktivt 
medborgerskab samt sikre adgang til 
kultur. Forordningen fremmer ligestilling 
mellem kønnene og styrkelse af kvinders, 
unges og børns stilling.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at maksimere forordningens 
indvirkning på befolkningerne, særlig de 
mest sårbare grupper, bør EU ikke kun 
støtte institutionelt samarbejde, men også 
græsrodsinitiativer, mellemfolkelige 
kontakter og civilsamfundsorganisationer.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen støtter i det omfang, det er Unionen støtter i det omfang, det er 
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relevant, etableringen af samarbejde og 
dialog på bilateralt, regionalt og 
multilateralt plan, partnerskabsaftaler og 
trepartssamarbejde.

relevant, etableringen af samarbejde og 
dialog på bilateralt, regionalt og 
multilateralt plan, partnerskabsaftaler og 
trepartssamarbejde, herunder gennem en 
struktureret dialog mellem institutioner 
og civilsamfund og peerlæring mellem 
civilsamfund fra forskellige lande og 
regioner.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejdet mellem Unionen og dens 
medlemsstater på den ene side og 
partnerlandene på den anden side skal 
bygge på og fremme principperne om 
udviklingseffektivitet, når det er relevant, 
nemlig: partnerlandenes ejerskab af 
udviklingsprioriteter, fokus på resultater, 
inklusive udviklingspartnerskaber, 
gennemsigtighed og gensidig ansvarlighed. 
Unionen fremmer effektiv tilvejebringelse 
og anvendelse af ressourcer.

Samarbejdet mellem Unionen og dens 
medlemsstater på den ene side og 
partnerlandene på den anden side skal 
bygge på og fremme principperne om 
udviklingseffektivitet, når det er relevant, 
nemlig: partnerlandenes ejerskab af 
udviklingsprioriteter, fokus på resultater, 
inklusive udviklingspartnerskaber, 
gennemsigtighed og gensidig ansvarlighed 
og respekt. Unionen fremmer effektiv 
tilvejebringelse og anvendelse af 
ressourcer.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Programmer og foranstaltninger i 
henhold til denne forordning skal integrere 
klimaændringer, miljøbeskyttelse og 
ligestilling mellem kønnene og tage hensyn 
til forbindelser med målene for bæredygtig 
udvikling for at fremme integrerede 
foranstaltninger, der kan skabe 
sidegevinster og opfylde flere mål på en 
koordineret måde. Programmerne og 
foranstaltningerne skal bygge på analyser 

6. Programmer og foranstaltninger i 
henhold til denne forordning skal integrere 
klimaændringer, miljøbeskyttelse, 
uddannelse og kultur og ligestilling 
mellem kønnene og tage hensyn til 
forbindelser med målene for bæredygtig 
udvikling for at fremme integrerede 
foranstaltninger, der kan skabe 
sidegevinster og opfylde flere mål på en 
koordineret måde. Programmerne og 
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af risici og sårbarheder, de skal indeholde 
en strategi for modstandsdygtighed, og de 
skal udarbejdes under hensyntagen til 
eventuelle konflikter. De skal bygge på 
princippet om, at ingen lades i stikken.

foranstaltningerne skal bygge på analyser 
af risici og sårbarheder, herunder 
forståelse for forskellige former for 
diskrimination, multidiskrimination, og 
indvirkningen på specifikke grupper, 
herunder kvinder og unge, de skal 
indeholde en modstandsdygtig, 
forebyggende strategi, og de skal 
udarbejdes under hensyntagen til 
eventuelle konflikter. De skal bygge på 
princippet om, at ingen lades i stikken.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Der tilstræbes en mere koordineret, 
holistisk og struktureret tilgang til 
migration med partnere, og virkningen 
heraf vurderes regelmæssigt.

7. Der tilstræbes en mere koordineret, 
holistisk og struktureret tilgang til 
migration, uden at dette påvirker de andre 
mål for EU's optræden udadtil, med 
partnere, og virkningen heraf vurderes 
regelmæssigt.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at bidrage til bæredygtig 
udvikling, hvilket forudsætter, at der opnås 
stabile, fredelige og inkluderende samfund, 
kan EU-bistand i henhold til denne 
forordning anvendes som led i en bredere 
reform af sikkerhedssektoren eller til at 
opbygge kapaciteten hos militære aktører i 
partnerlande under de ekstraordinære 
omstændigheder, der er fastsat i stk. 4, med 
henblik på gennemførelse af 
udviklingsforanstaltninger og 
foranstaltninger, der skaber sikkerhed for 
udvikling.

2. For at bidrage til bæredygtig 
udvikling, hvilket forudsætter, at der opnås 
stabile, kulturelt bevidste, fredelige og 
inkluderende samfund, kan EU-bistand i 
henhold til denne forordning anvendes som 
led i en bredere reform af 
sikkerhedssektoren eller til at opbygge 
kapaciteten hos militære aktører i 
partnerlande under de ekstraordinære 
omstændigheder, der er fastsat i stk. 4, med 
henblik på gennemførelse af 
udviklingsforanstaltninger og 
foranstaltninger, der skaber sikkerhed for 
udvikling.
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Denne forordning bidrager til 
foranstaltninger, der gennemføres i 
henhold til forordning (EU) nr. .../... 
(Erasmus). Der udarbejdes et 
enhedsprogrammeringsdokument på 
grundlag af denne forordning for syv år, 
herunder for midler fra forordning (EU) nr. 
.../... (IPA III). Forordning (EU) nr. .../... 
(Erasmus) gælder for anvendelsen af disse 
midler.

7. Denne forordning bidrager 
finansielt til foranstaltninger, der 
gennemføres i henhold til forordning (EU) 
nr. .../... (Erasmus) og forordning (EU) nr. 
../… (Et Kreativt Europa). Der udarbejdes 
et enhedsprogrammeringsdokument på 
grundlag af disse forordninger for syv år, 
herunder for midler fra forordning (EU) nr. 
.../... (IPA III). Forordning (EU) nr. …/… 
(Erasmus) og forordning (EU) nr. ../… 
(Et Kreativt Europa) gælder for 
anvendelsen af disse midler, idet der sikres 
overensstemmelse mellem denne 
forordning og forordning (EU) nr. …/… 
(IPA III).

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) behov på grundlag af indikatorer 
som f.eks. befolkning og udviklingsniveau

a) behov, fastsat på grundlag af 
specifikke kriterier og dybdegående 
analyse, der tager højde for befolkning, 
fattigdom, ulighed, menneskelig 
udvikling, økonomisk og miljømæssig 
sårbarhed, menneskerettigheder, 
demokrati og borgerforum, lighed mellem 
kønnene og statens og samfundets styrke

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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c) tilskud til Kontoret for FN's 
højkommissær for menneskerettigheder 
samt til Global Campus, det 
fælleseuropæiske universitetscenter for 
menneskerettigheder og demokratisering, 
som tilbyder en europæisk mastergrad i 
menneskerettigheder og demokratisering, 
og det hertil knyttede netværk af 
universiteter, der tilbyder Ph.D.-studier i 
menneskerettigheder, herunder stipendier 
til studerende og 
menneskerettighedsforkæmpere fra 
tredjelande.

c) tilskud til Kontoret for FN's 
højkommissær for menneskerettigheder 
samt til Global Campus, det 
fælleseuropæiske universitetscenter for 
menneskerettigheder og demokratisering, 
som tilbyder en europæisk mastergrad i 
menneskerettigheder og demokratisering, 
og det hertil knyttede netværk af 
universiteter, der tilbyder ph.d.-studier i 
menneskerettigheder, herunder mobilitets- 
og stipendiemuligheder for studerende, 
forskere, undervisere og 
menneskerettighedsforkæmpere fra 
tredjelande.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremskridt i forhold til de forventede 
resultater bør overvåges på grundlag af 
klare, gennemsigtige og, hvis det er 
hensigtsmæssigt, målbare indikatorer. 
Indikatorerne skal begrænses i antal for at 
fremme rettidig rapportering.

Fremskridt i forhold til de forventede 
resultater bør overvåges på grundlag af 
klare, gennemsigtige og, hvis det er 
hensigtsmæssigt, målbare indikatorer. I 
overensstemmelse med målene for 
bæredygtig udvikling skal indikatorerne 
som minimum opdeles efter køn og alder. 
Indikatorerne skal begrænses i antal for at 
fremme rettidig rapportering.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Styrke uddannelsens rolle i 
forbindelse med udbredelse af værdier 
som frihed, tolerance og ikke-
forskelsbehandling samt fremme af 
kulturens rolle med henblik på at øge den 
gensidige forståelse i samfund, fremme 
fredsopbygning og bekæmpe 
radikalisering
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fremme bekæmpelsen af 
forskelsbehandling i alle dens former og 
fremme ligestillingsprincippet, især 
mellem kønnene, og rettigheder for 
personer tilhørende mindretal

c) Fremme bekæmpelsen af 
forskelsbehandling i alle dens former og 
fremme ligestillingsprincippet, især 
mellem kønnene, i overensstemmelse med 
FN's konvention om afskaffelse af alle 
former for diskrimination imod kvinder 
og de valgfrie protokoller hertil, 
rettigheder for personer tilhørende 
mindretal i henhold til FN's erklæring 
vedrørende rettigheder for personer, der 
tilhører nationale eller etniske, religiøse 
eller sproglige minoriteter, og FN's 
erklæring om oprindelige folks 
rettigheder i henhold til FN's erklæring 
om oprindelige folks rettigheder og 
rettigheder for lesbiske, bøsser, 
biseksuelle, transpersoner og 
interseksuelle (LGBTI), herunder tiltag til 
afkriminalisering af homoseksualitet, 
bekæmpelse af homofobisk og transfobisk 
vold og forfølgelse og fremme af LGBTI-
personers forenings-, ytrings- og 
forsamlingsfrihed

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Fremme kultur, kulturarv samt 
kreative og kunstneriske udtryksformer 
såvel som samarbejde og partnerskaber 
mellem kulturelle og kreative institutioner 
og sektorer, hvorved den økonomiske, 
sociale og eksterne dimension af 
samarbejdet på europæisk plan styrkes, og 
de kulturelle og kreative sektorers 
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konkurrenceevne styrkes 

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) Fremme og støtte 
medlemsstaternes uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesinstitutioners 
anerkendelse af tredjelandsstatsborgeres 
eksamensbeviser og uddannelsesperioder i 
udlandet

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Fremme og støtte mobilitet for 
fagfolk inden for den kulturelle og 
kreative sektor, kunstnere, forskere, 
undervisere, volontører, studerende samt 
medarbejdere ved kultur-, uddannelses- 
og sportsinstitutioner

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) Støtte unges engagement og aktive 
deltagelse og partnerskaber blandt 
ungdomsorganisationer

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Udrydde fattigdom, bekæmpe 
forskelsbehandling og ulighed og sikre, at 
ingen lades i stikken

a) Udrydde fattigdom, herunder 
uddannelsesfattigdom, bekæmpe 
forskelsbehandling og ulighed og sikre, at 
ingen lades i stikken

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Øge bestræbelserne på at få 
vedtaget politikker og tilvejebringe 
passende investeringer for at fremme 
kvinders og unges rettigheder og lette deres 
deltagelse i samfundslivet, civilsamfundet 
og økonomien og sikre, at de fuldt ud 
bidrager til inklusiv vækst og bæredygtig 
udvikling

b) Øge bestræbelserne på at få 
vedtaget politikker og tilvejebringe 
passende investeringer for at fremme 
børns, kvinders og unges rettigheder, 
herunder deres ret til adgang til kultur og 
uddannelse, og lette deres deltagelse i 
samfundslivet, civilsamfundet og 
økonomien og sikre, at de fuldt ud bidrager 
til inklusiv vækst og bæredygtig udvikling

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) Fremme inklusiv og formel, 
uformel og ikkeformel uddannelse af 
ordenlig kvalitet for alle på alle niveauer, 
inklusive teknisk uddannelse og 
erhvervsuddannelse, bl.a. i nødsituationer 
og krisesituationer, herunder ved brug af 
IT-teknologi til at forbedre undervisning og 
indlæring

m) Sikre inklusiv og formel, uformel 
og ikkeformel uddannelse af ordenlig 
kvalitet og fremme muligheder for 
livslang læring for alle på alle niveauer, 
inklusive teknisk uddannelse og 
erhvervsuddannelse, bl.a. i nødsituationer 
og krisesituationer, herunder ved brug af 
IT-teknologi til at forbedre undervisning og 
indlæring, herunder brugen af 
sprogteknologi og brugen af både 
masselæringskurser online (MOOC'er) og 
kombinerede læringsmetoder

Ændringsforslag 46
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Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 2 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ma) Støtte uddannelseskorridorer, for 
at studerende fra konfliktramte lande kan 
blive optaget på universiteter i Unionen

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 2 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) Fremme kapacitetsopbygning, 
læringsmobilitet til, fra eller mellem 
partnerlande, samt samarbejde og politisk 
dialog med institutioner, organisationer, 
lokale forvaltningsorganer og -
myndigheder fra disse lande

n) Fremme læringsmobilitet, 
kapacitetsopbygning og kulturelt 
samarbejde til, fra eller mellem Unionen 
og tredjelande, samt samarbejde og 
politisk dialog med institutioner, 
organisationer, lokale forvaltningsorganer 
og -myndigheder fra disse lande

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 2 – litra o a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

oa) Støtte handlinger og fremme 
samarbejde inden for sport med henblik 
på at bidrage til styrkelse af kvinders og 
unges, enkeltpersoners og 
sammenslutningers position samt til 
sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige 
og sociale inklusionsmål i 2030-
dagsordenen

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 2 – litra q
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) Fremme interkulturel dialog og 
kulturel diversitet i enhver form, bevare og 
fremme kulturarv og udnytte den kreative 
industris potentiale for at skabe 
bæredygtig, social og økonomiske 
udvikling

q) Fremme interkulturel dialog og 
kulturel diversitet i enhver form, bevare og 
fremme kulturarv og udnytte de kulturelle 
og kreative sektorers potentiale for at 
skabe bæredygtig, social og økonomiske 
udvikling

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 4 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Fremme af uddannelse i 
bæredygtig udvikling med henblik på at 
styrke personer til at omdanne samfund 
og skabe en bæredygtig fremtid

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 5 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Fremme intern økonomisk, social 
og territorial samhørighed ved at skabe 
stærkere forbindelser mellem by- og 
landområder og fremme udviklingen af 
turistsektoren som katalysator for 
bæredygtig udvikling

g) Fremme intern økonomisk, social 
og territorial samhørighed ved at skabe 
stærkere forbindelser mellem by- og 
landområder og fremme udviklingen af 
såvel kreative industrier som den 
kulturelle turistsektor som katalysator for 
bæredygtig udvikling

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 5 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) Fremme samarbejdet inden for 
videnskab, teknologi og forskning og åbne 
data og innovation

o) Fremme samarbejdet inden for 
videnskab, teknologi og forskning og åbne 
data og innovation, herunder udvikling af 
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forskningsdiplomati

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 5 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) Fremme interkulturel dialog og 
kulturel diversitet i alle former og bevare 
og fremme kulturarven

p) Fremme interkulturel dialog og 
kulturel diversitet i alle former og bevare 
og fremme kulturarven samt moderne 
kunst og kulturelle udtryksformer

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Støtte forebyggelsen af konflikter 
gennem uddannelse for fred, fremme af 
internationalt samarbejde inden for 
kultur, videnskab og forskning

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 7 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Samarbejde med lokale 
myndigheder og støtte deres rolle som 
politiske beslutningstagere og 
meningsdannere med henblik på at 
fremme lokaludvikling og en bedre 
forvaltning

e) Samarbejde mere effektivt med 
borgere i tredjelande, herunder ved hjælp 
af økonomisk, kulturelt, sportsligt og 
offentligt diplomati

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 7 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Samarbejde mere effektivt med 
borgere i tredjelande, bl.a. ved hjælp af 
økonomisk, kulturelt og offentligt 
diplomati

f) Samarbejde mere effektivt med 
borgere i tredjelande, bl.a. ved hjælp af 
økonomisk, kulturelt, sportsligt og 
offentligt diplomati samt kulturelle 
relationer

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Bilag II – del B – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fremme et stærkere partnerskab 
med samfund mellem Unionen og 
partnerskabslande, bl.a. ved 
mellemfolkelige kontakter

c) Fremme et stærkere partnerskab 
med samfund mellem Unionen og 
partnerskabslande, bl.a. ved 
mellemfolkelig kontakt, særlig i 
forbindelse med kultur-, uddannelses- og 
sportsaktiviteter og professionelle 
aktiviteter

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Bilag III – afdeling 4 – del A – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fremme fælles globale bestræbelser 
på at skabe inklusiv og rimelig uddannelse 
af ordentlig kvalitet på alle niveauer, 
herunder i nødsituationer og 
krisesituationer

a) Fremme fælles globale bestræbelser 
på at afhjælpe uddannelsesfattigdom og 
skabe inklusiv og rimelig uddannelse af 
ordentlig kvalitet på alle niveauer og for 
alle aldre, især piger og drenge, og 
fremme mulighederne for livslang læring 
for alle, herunder i nødsituationer og 
krisesituationer, og i henhold til 
programmet tilvejebringe større kvoter, 
hvad angår adgangen til undervisning og 
tjenesteydelser på uddannelsesområdet

Ændringsforslag 59
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Forslag til forordning
Bilag III – afdeling 4 – del A – nr. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Støtte handlinger og fremme 
samarbejde inden for sport med henblik 
på at bidrage til styrkelse af kvinders og 
unges, enkeltpersoners og 
sammenslutningers position samt til 
sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige 
og sociale inklusionsmål i 2030-
dagsordenen

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Bilag III –afdeling 4 – del A – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Styrke viden, færdigheder og 
værdier gennem partnerskaber og alliancer 
med henblik på aktivt medborgerskab og 
produktive, inklusive og stærke samfund

b) Styrke viden, forskning og 
innovation, færdigheder og værdier 
gennem partnerskaber og alliancer med 
henblik på aktivt medborgerskab og 
uddannede, demokratiske, inklusive og 
stærke samfund

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Bilag III – afdeling 4 – del A – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Idræt
a) Støtte samarbejde og partnerskaber 
blandt sportsorganisationer

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Bilag III – afdeling 4 – del A – nr. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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a) Fremme initiativer, der skal sikre 
kulturel mangfoldighed og interkulturel 
dialog med henblik på fredelige 
sameksistens mellem forskellige 
befolkningsgrupper

a) Fremme initiativer, der skal sikre 
kulturel mangfoldighed, interkulturel og 
interreligiøs dialog med henblik på 
fredelige sameksistens mellem forskellige 
befolkningsgrupper

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Bilag III – afdeling 4 – del A – nr. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Støtte kultur som et middel til 
bæredygtig social og økonomisk udvikling 
og styrke samarbejdet om kulturarv.

b) Støtte kultur og kreative og 
kunstneriske udtryksformer for deres 
iboende værdi som et middel til 
bæredygtig social, personlig og økonomisk 
udvikling og styrke samarbejdet om 
kulturarv og moderne kunst og andre 
kulturelle udtryksformer.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Bilag III – afdeling 4 – del A – nr. 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Støtte kulturelt samarbejde med 
EU, herunder gennem udvekslinger, 
partnerskaber og andre initiativer, der 
omfatter lokale partnere og civilsamfund, 
i fællesskab med europæiske kulturelle 
aktører, sektorer og institutioner.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Bilag III – afdeling 4 – del A – nr. 6 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Støtte anerkendelsen af forfatteres, 
kunstneres og kulturelle og kreative 
operatørers professionalisme i forbindelse 
med udvikling af interkulturel dialog, 
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kulturel og kunstnerisk innovation, social 
inklusion og for at fungere på et 
internationalt niveau.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Bilag III – afdeling 4 – del A – nr. 6 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) Styrke samarbejdet om at sikre, 
bevare og udvide kulturarv.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Bilag III – afdeling 4 – del A – nr. 6 – litra b d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) Udvide den tværnationale og 
internationale udbredelse, online- og 
offlinedistributionen og 
biografdistributionen af europæiske 
audiovisuelle værker i det nye digitale 
miljø.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Bilag IV – del 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme den brede forståelse af 
Unionen og af dens synlighed og rolle på 
den globale scene gennem strategisk 
kommunikation, offentligt diplomati, 
mellemfolkelige forbindelser, kulturelt 
diplomati, samarbejde om 
uddannelsesmæssige og akademiske 
forhold samt opsøgende arbejde med 
henblik på at fremme Unionens værdier og 
interesser.

d) fremme den brede forståelse af 
Unionen og af dens synlighed og rolle på 
den globale scene gennem strategisk 
kommunikation, offentligt diplomati, 
mellemfolkelige forbindelser, kultur i 
internationale relationer, samarbejde om 
uddannelsesmæssige og akademiske 
forhold, fremme af den europæiske 
kulturarv samt opsøgende arbejde med 
henblik på at fremme Unionens værdier og 
interesser.
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