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KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska kommissionens förslag om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) ( 2021–2027) skulle omfatta 
flera av EU:s instrument för yttre åtgärder från den nuvarande fleråriga budgetramen, varav 
de flesta kommer att löpa ut den 31 december 2020:

• Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete

• Europeiska grannskapsinstrumentet

• Partnerskapsinstrument för samarbete med tredjeländer

• Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter

• Instrumentet som bidrar till stabilitet och fred

• Garantifond för åtgärder avseende tredje land

• NDICI kommer också att integrera den nuvarande extrabudgetära Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF), inbegripet EUF:s investeringsanslag för AVS-länderna.

Det centrala i dessa instrument är att främja grundläggande värden och mänskliga rättigheter.

Med en ökad budget på 89,2 miljarder euro kommer NDICI-instrumentet att vara EU:s 
främsta verktyg för att bidra till fattigdomsutrotning och stödja demokrati och hållbar 
utveckling i partnerländerna.

Förslaget till förordning omfattar tre huvuddelar: en geografisk, en tematisk komponent och 
en snabbinsatskomponent.

Den geografiska komponenten (finansieringsram 68 miljarder euro) 

Med ett särskilt fokus på grannskapsområdet och Afrika söder om Sahara kommer den att 
ta itu med globala utmaningar som mänsklig utveckling, bland annat jämställdhet, 
klimatförändringar, miljöskydd, migration och tryggad livsmedelsförsörjning.

Den tematiska komponenten (finansieringsram 7 miljarder euro) 

Den tematiska komponenten kommer att komplettera den geografiska komponenten genom 
ett globalt stöd för mänskliga rättigheter och demokrati, det civila samhället, stabilitet och 
fred samt globala utmaningar såsom hälso- och sjukvård, utbildning, kvinnor och barn, 
anständigt arbete och social trygghet, kultur, migration, miljö och klimatförändringar, hållbar 
energi, hållbar och inkluderande tillväxt, privata sektorn och lokala myndigheter. 

Snabbinsatskomponenten (finansieringsram 4 miljarder euro) 

Snabbinsatskomponenten kommer att göra det möjligt för EU att snabbt och effektivt ingripa 
för att förebygga konflikter och reagera på krissituationer eller instabilitet. Den kommer att 
bidra till att öka partnerländernas motståndskraft och vidta tidiga åtgärder för att hantera 
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EU:s utrikespolitiska behov och prioriteringar. Denna komponent har också global täckning. 
För denna komponent krävs ingen programplanering. Genomförandet sker genom direkt 
antagande av exceptionella stödåtgärder, handlingsplaner och enskilda åtgärder.

Buffert för nya utmaningar och prioriteringar för icke fördelade medel 
(föreslagen finansieringsram 10,2 miljarder euro)

Bufferten kommer att säkerställa lämpliga insatser för brådskande prioriteringar, särskilt 
i fråga om migration och stabilitet.

---

Föredraganden medger att strukturen på de nuvarande instrumenten har visat sig ineffektiv, 
delvis på grund av bristande flexibilitet, när det gäller att snabbt reagera på nya utmaningar. 
Hon anser därför att en ny översyn behövs för att stärka EU:s kapacitet för insatsåtgärder och 
för att maximera effekterna av kombinerade insatser. 

Hon anser dock att den nya strukturen inte bör påverka Europaparlamentets roll och 
delaktighet i planeringen och genomförandet av det nya instrumentet och 
i granskningsprocessen. 

Även om förordningen kommer att ge ekonomiskt stöd till åtgärder med anknytning till 
rörlighet i utbildningssyfte med tredjeländer inom Erasmusprogrammet samt till samarbete 
och politisk dialog mellan EU och dessa länder om utbildning och kultur, anser föredraganden 
att målen för dessa områden bör vara betydligt mer ambitiösa.

Hon anser vidare att utbildning och kultur bör ges en mer framträdande roll i utkastet till 
förordning för att säkerställa tillgång till inkluderande och rättvis utbildning av god kvalitet 
till alla och främja internationella kulturella förbindelser genom kulturdiplomati. 

Utbildningens betydelse som en central del i 2030-agendan för hållbar utveckling återspeglas 
i mål 4 (”Säkerställa en inkluderande och rättvis utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla”). Bättre utbildning är en förutsättning för fattigdomsutrotning, 
mänsklig utveckling, social delaktighet och jämställdhet.

När det gäller kultur betraktas betydelsen av att stödja kulturellt samarbete, inbegripet 
kulturdiplomati, allt oftare som ett sätt att främja ömsesidig förståelse, respekt för mänskliga 
rättigheter och gemensamma värderingar.

Föredraganden anser därför att ett preliminärt belopp på 15 % av den föreslagna budgeten bör 
avsättas för utbildnings- och kulturåtgärder.

***
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för utrikesfrågor och utskottet för 
utveckling att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

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 respektera och främja 
grundläggande värden, särskilt demokrati 
och mänskliga rättigheter 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.

Ändringsförslag 2

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 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, inbegripet 
dess kulturella dimension i frågor som 
gäller kultur, utbildning, forskning och 
idrott, genom direkta personkontakter. 
Det breda utbud av åtgärder som 
möjliggörs genom denna förordning bör 
bidra till målen som anges i den artikeln i 
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fördraget.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I linje med det gemensamma 
meddelandet om en EU-strategi för 
internationella kulturella förbindelser, 
som stöddes av Europaparlamentets 
resolution av den 5 juli 2017, bör 
europeiska finansieringsinstrument, 
framför allt det här programmet, erkänna 
kulturens betydelse i de internationella 
förbindelserna och dess roll för att främja 
europeiska värden genom särskilda och 
riktade åtgärder i syfte att ge unionen 
tydlig genomslagskraft på den globala 
arenan.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) I enlighet med artikel 167 i EUF-
fördraget, ska unionen och 
medlemsstaterna främja samarbetet med 
tredje land och behöriga internationella 
organisationer på kulturområdet, Denna 
förordning bör bidra till de mål som anges 
i den artikeln i fördraget.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Bestämmelserna i denna 
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förordning bör vara i linje med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) nr 2016/8011a.

____________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om 
villkoren för tredjelandsmedborgares 
inresa och vistelse för forskning, studier, 
praktik, volontärarbete, deltagande i 
elevutbytesprogram eller 
utbildningsprojekt och för au pairarbete 
(EUT L 132, 21.5.2016, s. 21).

Ändringsförslag 6

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. Unionens 
politik för utvecklingssamarbete bidrar 
också till målen för unionens yttre åtgärder, 
särskilt i syfte att främja en hållbar 
ekonomisk, social, kulturell samt 
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.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det globala sammanhanget för 
åtgärderna är en regelbaserad 
världsordning som har multilateralism som 

(7) Det globala sammanhanget för 
åtgärderna är en regelbaserad 
världsordning som har multilateralism som 



PE629.439v02-00 8/36 AD\1174439SV.docx

SV

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.

sin huvudprincip och Förenta nationerna 
som kärna. Agenda 2030, tillsammans med 
Parisavtalet om klimatförändringar och 
Addis Abeba-handlingsplanen 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, 
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 
särskilt stödja kopplingarna mellan målen 
för hållbar utveckling och integrerade 
åtgärder som kan skapa sidovinster och 
uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt 
sätt, i linje med mål 4 för hållbar 
utveckling.

_________________ _________________
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).



AD\1174439SV.docx 9/36 PE629.439v02-00

SV

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Kultur spelar en särskild roll både 
som en självständig pelare för hållbar 
utveckling och som en viktig faktor för de 
hållbara utvecklingsmålen. Kultur är en 
drivkraft för innovation och 
beteendeförändringar eftersom den 
skapar nya livsstilar och hållbara 
utvecklingsparadigmer, och möjliggör 
kommunalt eller lokalt förankrade 
tillvägagångssätt som behövs för 
förståelsen av hållbar utveckling på lokal 
nivå. Kulturellt deltagande uppmuntrar 
till ett miljömässigt ansvarsfullt beteende, 
förbättrar den fysiska och psykiska hälsan 
och välbefinnandet, underlättar och 
främjar interkulturell dialog, respekt för 
andra och social integration av 
minoriteter, förbättrar skolnärvaron och 
skolresultaten bland unga och bidrar 
därför till och underlättar uppnåendet av 
många av målen för hållbar utveckling. 
Denna förordning bör utnyttja de 
möjligheter till förändring som kultur och 
utbildning ger, för att nå målen för 
hållbar utveckling.

Ändringsförslag 9

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 

(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 
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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.

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 upprätthålla 
varaktig fred, förebygga konflikter, stärka 
den internationella säkerheten, ta itu med 
grundorsakerna till irreguljär migration och 
befolkningsomflyttningar, bistå 
befolkningar, länder och regioner som 
drabbas av naturkatastrofer eller katastrofer 
orsakade av människor, främja en 
inkluderande och rättvis utbildning av 
god kvalitet samt möjligheter till livslångt 
lärande för alla, stödja en fri, rättvis och 
hållbar handelspolitik, företagande, 
ekonomisk och kulturell diplomati och 
ekonomiskt samarbete, kulturens roll i 
internationella förbindelser, ungdomars 
engagemang och direkta personkontakter, 
främja innovation digitala lösningar och 
tekniker, skydda kulturarvet, särskilt i 
konfliktområden samt understödja den 
internationella dimensionen av unionens 
politik, och skydda kulturarvet, särskilt i 
konfliktområden. 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. Dessutom bör den 
roll som offentlig-privata partnerskap 
spelar enligt denna förordning 
undersökas närmare, särskilt i fråga om 
internationellt kulturellt samarbete och 
offentlig diplomati.

_________________ _________________
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.
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Ändringsförslag 10

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, 
säkerställa tillgång till utbildning av god 
kvalitet, 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.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a)  Kultur, inbegripet interkulturell 
dialog, spelar en viktig roll i de yttre 
förbindelserna och utvecklingspolitiken, i 
synnerhet vad gäller konfliktförebyggande 
och konfliktlösning, fredsskapande 
åtgärder och egenmakt för 
lokalbefolkningen. Det behövs därför en 
ambitiös och säker kulturstrategi, som 
inbegriper kulturdiplomati, för att nå ett 
nytt europeiskt samförstånd 
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om utveckling.

Ändringsförslag 12

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 utbildning, 
kultur och idrott, jämställdhet samt 
kvinnors, ungdomars och barns egenmakt 
för att åstadkomma hållbar utveckling.

Ändringsförslag 13

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, 
kultur och kulturarv, medborgares 
delaktighet, goda styrelseformer, 
jämställdhet, lika möjligheter, ungdomars 
delaktighet och mänskliga rättigheter.
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Ändringsförslag 14

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 
2015, 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, främjande av utbildning av hög 
kvalitet och direkta personkontakter, 
hållbar ekonomisk och social utveckling, 
säkerhet, migration och mobilitet, 
inbegripet att hantera de underliggande 
orsakerna till irreguljär migration och 
befolkningsomflyttningar och 
tvångsförflyttning, även genom 
utbildnings- och kultursamarbete. 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.

_________________ _________________
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.
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Ändringsförslag 15

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 
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, 
inklusive Afrikas och EU:s engagemang i 
främjandet av barns rättigheter samt i 
europeiska och afrikanska ungdomars 
egenmakt, och bygga vidare på det 
framtida avtalet mellan EU och AVS-
länderna efter 2020, bland annat genom en 
kontinental strategi för Afrika.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Finansiering inom ramen för denna 
förordning bör användas för att finansiera 
åtgärder inom den internationella 
dimensionen av Erasmus, vilka bör 
genomföras enligt förordningen om 
Erasmus68.

(22) Finansiering inom ramen för denna 
förordning bör användas för att finansiera 
åtgärder inom den internationella 
dimensionen av Erasmus och Kreativa 
Europa, vilka bör genomföras enligt 
förordningen om Erasmus68 och 
förordningen om Kreativa Europa68a.

_________________ _________________
68 COM(2018) 367 final, Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av ”Erasmus”: Unionens 
program för utbildning, ungdom och idrott 
och om upphävande av 

68 COM(2018) 367 final, Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av ”Erasmus”: Unionens 
program för utbildning, ungdom och idrott 
och om upphävande av 
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förordning (EU) 1288/2013. förordning (EU) 1288/2013.
68a COM(2018) final, Förslag till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av programmet 
Kreativa Europa (2021–2027) och om 
upphävande av förordning (EU) nr 
1295/2013.

Ändringsförslag 17

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) Visserligen måste målen i fråga om 
demokrati och mänskliga rättigheter, 
inbegripet jämställdhet mellan könen och 
kvinnors såväl som ungdomars 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.

Ändringsförslag 18

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 
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 
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förbindelser med tanke på EU:s roll som 
global aktör.

Ändringsförslag 19

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 
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 , stödja moderna 
utbildningssystem, stärka kulturella 
strukturer och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
partnerländerna. Den bör ha en särskild 
inriktning på att utrota fattigdom, inklusive 
utbildningsfattigdom, främja 
inkluderande och rättvis utbildning av 
god kvalitet, uppnå hållbar och 
inkluderande tillväxt, bred tillgång till 
kultur, skapa anständiga arbetstillfällen, 
ekonomiska möjligheter, överförbara 
färdigheter och företagande, inklusive 
socialt företagande, socioekonomiska 
sektorer, mikroföretag och små och 
medelstora företag samt hantering av 
specifika socioekonomiska bakomliggande 
orsaker till irreguljär migration och 
befolkningsomflyttningar, 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.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Det är också viktigt, i enlighet med 
europeiska grundläggande värden, att 
EFHU+ används för att förbättra 
tillgången till utbildning för alla barn i 
humanitära nödsituationer samt att stödja 
inrättandet av så kallade 
utbildningskorridorer för att se till att 
rätten till utbildning för barn som 
tvångsförflyttas och migrerar 
upprätthålls.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 34b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34b) Den internationella dimensionen 
av programmet Erasmus+ bör främjas i 
syfte att öka möjligheterna till mobilitet 
och samarbete för enskilda och 
organisationer från mindre utvecklade 
länder i världen – stödja 
kapacitetsuppbyggnad i tredjeländer, 
kompetensutveckling, utbyten människor 
emellan, samtidigt som fler möjligheter 
till samarbete och mobilitet mellan EU 
och utvecklade länder och 
tillväxtekonomier erbjuds.

Ändringsförslag 22

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, sträva efter en 
kvalitativt bättre utbildning som görs 
tillgänglig för alla, främja jämställdhet 
och kvinnors och flickors egenmakt, 
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stödja det civila samhällets organisationer, 
främja stabilitet och fred och hantera andra 
globala utmaningar såsom migration och 
rörlighet.

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Att främja en inkluderande 
utbildning av god kvalitet och 
internationella kulturella förbindelser 
som viktiga faktorer för att nå 
utvecklingsmål och internationella 
samarbetsmål, genom att minska 
ojämlikheter och fattigdom, ge människor 
möjlighet att leva mer hälsosamma och 
hållbara liv och främja tolerans och 
kunskap för att skapa mer fredliga 
samhällen.

Ändringsförslag 24

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, civilsamhället, 
och enskilda personer och för att koppla 
samman humanitärt bistånd och 
utvecklingsbistånd,

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att främja den internationella 
dimensionen av utbildning och kultur ska 
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ett vägledande belopp motsvarande minst 
15 % av den finansieringsram som avses i 
punkt 1 anslås till åtgärder som rör 
samarbete och politisk dialog om kultur, 
utbildning, ungdomar och idrott med 
tredjeländer

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En rättighetsbaserad strategi som 
omfattar alla mänskliga rättigheter, oavsett 
om de är medborgerliga och politiska eller 
ekonomiska, sociala och kulturella, ska 
tillämpas för att integrera principerna om 
mänskliga rättigheter, stöd till 
rättighetshavare när de åberopar sina 
rättigheter, med fokus på fattiga och 
sårbara grupper och bistå partnerländer i 
fullgörandet av deras internationella 
åtaganden i fråga om mänskliga rättigheter. 
Denna förordning ska främja jämställdhet 
mellan könen och kvinnors egenmakt.

2. En rättighetsbaserad strategi som 
omfattar alla mänskliga rättigheter, oavsett 
om de är medborgerliga och politiska eller 
ekonomiska, sociala och kulturella, ska 
tillämpas för att integrera principerna om 
mänskliga rättigheter, stöd till 
rättighetshavare när de åberopar sina 
rättigheter, med fokus på fattiga, sårbara 
och marginaliserade grupper, inklusive 
minoriteter, och bistå partnerländer i 
fullgörandet av deras internationella 
åtaganden i fråga om mänskliga rättigheter. 
Unionen ska framför allt stödja 
utbildning och idrott som verktyg för att 
främja utveckling, bidra till 
fattigdomsutrotning, och för att 
uppmuntra fredsbyggande, social 
delaktighet och aktivt medborgarskap 
samt säkerställa tillgång till kultur. Denna 
förordning ska främja jämställdhet mellan 
könen och kvinnors, ungdomars och barns 
egenmakt.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att förordningen ska få största 
möjliga effekt för befolkningen, särskilt 
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de mest utsatta grupperna, bör unionen 
inte bara stödja institutionellt samarbete 
utan även gräsrotsinitiativ, direkta 
personkontakter och organisationer i det 
civila samhället.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen ska, där så är lämpligt, stödja 
samarbete och dialog på bilateral, regional 
och multilateral nivå, partnerskapsavtalen 
och trepartssamarbete.

Unionen ska, där så är lämpligt, stödja 
samarbete och dialog på bilateral, regional 
och multilateral nivå, partnerskapsavtalen 
och trepartssamarbete, bland annat genom 
en strukturerad dialog mellan 
institutionerna och det civila samhället, 
och peer learning-verksamhet mellan det 
civila samhället i olika länder och 
regioner.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbetet mellan unionen och 
medlemsstaterna, å ena sidan, och 
partnerländerna, å den andra, ska i 
förekommande fall baseras på och främja 
principerna för biståndseffektivitet, dvs. 
partnerländernas ägarskap av 
utvecklingsprioriteringarna, med fokus på 
resultat, transparens och ömsesidig 
ansvarighet. Unionen ska främja en 
verkningsfull och effektiv mobilisering och 
användning av resurser.

Samarbetet mellan unionen och 
medlemsstaterna, å ena sidan, och 
partnerländerna, å den andra, ska i 
förekommande fall baseras på och främja 
principerna för biståndseffektivitet, dvs. 
partnerländernas ägarskap av 
utvecklingsprioriteringarna, med fokus på 
resultat, transparens och ömsesidig 
ansvarighet och respekt. Unionen ska 
främja en verkningsfull och effektiv 
mobilisering och användning av resurser.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
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Artikel 8 – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Program och åtgärder inom ramen 
för denna förordning ska integrera 
klimatförändringar, miljöskydd och 
jämställdhet och ta hänsyn till sambanden 
mellan målen för hållbar utveckling, för att 
främja integrerade åtgärder som kan skapa 
sidovinster och uppfylla flera olika mål på 
ett samstämmigt sätt. Dessa program och 
åtgärder ska baseras på en analys av risker 
och sårbarheter, omfatta en strategi för 
resiliens och vara konfliktkänsliga. De ska 
vägledas av principen att ingen ska lämnas 
på efterkälken.

6. Program och åtgärder inom ramen 
för denna förordning ska integrera 
klimatförändringar, miljöskydd, utbildning 
och kultur och jämställdhet och ta hänsyn 
till sambanden mellan målen för hållbar 
utveckling, för att främja integrerade 
åtgärder som kan skapa sidovinster och 
uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt 
sätt. Dessa program och åtgärder ska 
baseras på en analys av risker och 
sårbarheter, inklusive kunskap om olika 
former av diskriminering, diskriminering 
på flera grunder och deras konsekvenser 
för specifika grupper, däribland kvinnor 
och ungdomar, omfatta en resilient 
förebyggande strategi och vara 
konfliktkänsliga. De ska vägledas av 
principen att ingen ska lämnas på 
efterkälken.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Ett mer samordnat, holistiskt och 
strukturerat förhållningssätt till migration 
ska eftersträvas med partner och 
effektiviteten bör utvärderas regelbundet.

7. Ett mer samordnat, holistiskt och 
strukturerat förhållningssätt till migration 
ska eftersträvas, utan att det påverkar de 
andra målen för EU:s yttre åtgärder, med 
partner och effektiviteten bör utvärderas 
regelbundet.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att bidra till en hållbar 
utveckling, vilket kräver stabila, fredliga 

2. För att bidra till en hållbar 
utveckling, vilket kräver stabila, kulturellt 
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och inkluderande samhällen, får 
unionsbistånd enligt denna förordning 
användas inom ramen för en bredare 
reform av säkerhetssektorn eller för att 
bygga upp kapaciteten hos militära aktörer 
i partnerländerna, under de exceptionella 
omständigheter som anges i punkt 4, om 
syftet är att få till stånd verksamhet inom 
utveckling och säkerhet för utveckling.

medvetna, fredliga och inkluderande 
samhällen, får unionsbistånd enligt denna 
förordning användas inom ramen för en 
bredare reform av säkerhetssektorn eller 
för att bygga upp kapaciteten hos militära 
aktörer i partnerländerna, under de 
exceptionella omständigheter som anges i 
punkt 4, om syftet är att få till stånd 
verksamhet inom utveckling och säkerhet 
för utveckling.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Denna förordning ska bidra till 
åtgärder som fastställs enligt förordning 
(EU) nr …/… (Erasmus). Ett samlat 
programdokument ska upprättas enligt 
denna förordning för sju år, inbegripet 
medel från förordning (EU) nr.../... (IPA 
III). Förordning (EU) nr…/... (Erasmus) 
ska gälla för användningen av dessa medel.

7. Denna förordning ska bidra 
ekonomiskt till åtgärder som fastställs 
enligt förordning (EU) nr …/… (Erasmus) 
och förordning (EU) nr .../... (Kreativa 
Europa). Ett samlat programdokument ska 
upprättas enligt dessa förordningar för sju 
år, inbegripet medel från förordning (EU) 
nr.../... (IPA III). Förordning (EU) nr…/... 
(Erasmus) och förordning (EU) nr .../... 
(Kreativa Europa) ska gälla för 
användningen av dessa medel samtidigt 
som överensstämmelse med denna 
förordning och förordning (EU) nr 
.../...(IPA III) ska säkerställas.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) behov, med hjälp av sådana 
indikatorer som befolkning och 
utvecklingsnivå,

(a) behov, som fastställs på grundval 
av specifika kriterier och djupgående 
analys, med hänsyn till befolkning, 
fattigdom, orättvisa, mänsklig utveckling, 
ekonomisk och miljömässig sårbarhet, 
mänskliga rättigheter, demokrati och 
medborgerligt utrymme, jämställdhet samt 
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staters och samhällens resiliens.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bidrag till FN:s högkommissariat 
för mänskliga rättigheter samt till EIUC 
Global Campus, Europeiska centrumet för 
universitetssamarbete gällande de 
mänskliga rättigheterna och 
demokratisering, som erbjuder ett 
europeiskt masterprogram i mänskliga 
rättigheter och demokratisering, och dess 
nätverk av universitet som erbjuder 
program för högre universitetsutbildning i 
mänskliga rättigheter, inbegripet stipendier 
till studenter och människorättsförsvarare 
från tredjeländer.

(c) Bidrag till FN:s högkommissariat 
för mänskliga rättigheter samt till EIUC 
Global Campus, Europeiska centrumet för 
universitetssamarbete gällande de 
mänskliga rättigheterna och 
demokratisering, som erbjuder ett 
europeiskt masterprogram i mänskliga 
rättigheter och demokratisering, och dess 
nätverk av universitet som erbjuder 
program för högre universitetsutbildning i 
mänskliga rättigheter, inbegripet 
möjligheter till rörlighet och stipendier för 
studenter, forskare och lärare och 
människorättsförsvarare från tredjeländer.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Framsteg i förhållande till de förväntade 
resultaten bör övervakas på grundval av 
tydliga, transparenta och i förekommande 
fall mätbara indikatorer. Antalet 
indikatorerna ska begränsas för att 
underlätta att rapporteringen sker utan 
onödigt dröjsmål.

Framsteg i förhållande till de förväntade 
resultaten bör övervakas på grundval av 
tydliga, transparenta och i förekommande 
fall mätbara indikatorer. I linje med målen 
för hållbar utveckling ska indikatorerna 
åtminstone vara uppdelade efter kön och 
ålder. Antalet indikatorerna ska begränsas 
för att underlätta att rapporteringen sker 
utan onödigt dröjsmål.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Stärka utbildningens roll när det 
gäller att sprida värdena frihet, tolerans 
och icke-diskriminering, och främja 
kulturens roll för en ökad ömsesidig 
förståelse i samhället, främja 
fredsbyggande och bekämpa 
radikalisering.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Främja kampen mot diskriminering 
i alla dess former, och principen om 
jämlikhet, särskilt jämställdhet mellan 
könen och rättigheter för personer som 
tillhör minoriteter.

(c) Främja kampen mot diskriminering 
i alla dess former, och principen om 
jämlikhet, särskilt jämställdhet mellan 
könen, i enlighet med FN:s konvention 
om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor och dess 
fakultativa protokoll, de rättigheter för 
personer som tillhör minoriteter som ingår 
i FN:s förklaring om rättigheter för 
personer som tillhör nationella eller 
etniska, religiösa och språkliga 
minoriteter, urbefolkningars rättigheter 
som ingår i FN:s förklaring om 
urbefolkningars rättigheter samt 
homosexuella, bisexuella, transsexuella 
och intersexuella personers rättigheter, 
inbegripet åtgärder för att avkriminalisera 
homosexualitet, bekämpa homofobiskt 
och transfobiskt våld och förföljelse och 
främja dessa personers rätt till förenings-, 
mötes- och yttrandefrihet, 

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(da) Främja kultur, kulturarv samt 
kreativa och konstnärliga uttryck liksom 
samarbete och partnerskap mellan 
kulturella och kreativa institutioner och 
sektorer, för att öka den ekonomiska, 
sociala och externa dimensionen i det 
europeiska samarbetet och göra de 
kulturella och kreativa sektorerna mer 
konkurrenskraftiga. 

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Främja och stödja erkännande 
från medlemsstaternas utbildnings- och 
yrkesutbildningsinstitutioner av 
examensbevis och studieperioder 
utomlands för tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Främja och stödja rörlighet för 
yrkesverksamma i de kulturella och 
kreativa sektorerna, konstnärer, forskare, 
lärare, volontärer, studerande och 
personal vid institutioner för kultur, 
utbildning och idrott.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Stödja ungdomars engagemang 
och aktiva deltagande samt partnerskap 
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mellan ungdomsorganisationer.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utrota fattigdom i alla dess 
aspekter, bekämpa diskriminering och 
ojämlikhet och inte lämna någon på 
efterkälken.

(a) Utrota fattigdom i alla dess 
aspekter, inklusive utbildningsfattigdom, 
bekämpa diskriminering och ojämlikhet 
och inte lämna någon på efterkälken.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Öka ansträngningarna för 
antagande av policyer och lämpliga 
investeringar för att främja kvinnors och 
unga människors rättigheter och underlätta 
deras deltagande i det sociala, samhälleliga 
och ekonomiska livet och säkerställa att de 
kan bidra fullt ut till en inkluderande 
tillväxt och hållbar utveckling.

(b) Öka ansträngningarna för 
antagande av policyer och lämpliga 
investeringar för att främja barns, kvinnors 
och unga människors rättigheter, inklusive 
deras rätt till kultur och utbildning, och 
underlätta deras deltagande i det sociala, 
samhälleliga och ekonomiska livet och 
säkerställa att de kan bidra fullt ut till en 
inkluderande tillväxt och hållbar 
utveckling.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Främja inkluderande och rättvis 
högkvalitativ formell, informell och icke-
formell utbildning för alla, på alla nivåer, 
inbegripet teknisk och yrkesinriktad 
utbildning, inklusive i nöd- och 
krissituationer, bland annat genom 
utnyttjande av digital teknik för att 

(m) Säkerställa inkluderande och 
rättvis högkvalitativ formell, informell och 
icke-formell utbildning samt främja 
livslångt lärande för alla, på alla nivåer, 
inbegripet teknisk och yrkesinriktad 
utbildning, inklusive i nöd- och 
krissituationer, bland annat genom 



AD\1174439SV.docx 27/36 PE629.439v02-00

SV

förbättra undervisning och inlärning. utnyttjande av digital teknik för att 
förbättra undervisning och inlärning, 
inklusive användning av språkteknologi 
och av både onlinebaserade och blandade 
inlärningsmetoder.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 2 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ma) Stödja så kallade 
utbildningskorridorer för att säkerställa 
att studenter från krigsdrabbade länder 
kan komma till unionens universitet.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 2 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Stödja åtgärder för 
kapacitetsuppbyggnad, mobilitet i 
utbildningssyfte till, från eller mellan 
partnerländerna samt samarbete och 
politisk dialog med institutioner, 
organisationer, lokala verkställande organ 
och myndigheter i dessa länder.

(n) Stödja åtgärder för mobilitet i 
utbildningssyfte, kapacitetsuppbyggnad 
och kulturellt samarbete till, från eller 
mellan unionen och tredjeländer samt 
samarbete och politisk dialog med 
institutioner, organisationer, lokala 
verkställande organ och myndigheter i 
dessa länder.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 2 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(oa) Stödja åtgärder och främja 
samarbete inom idrott för att bidra till 
kvinnors, unga människors, enskilda 
individers och olika samhällsgruppers 
egenmakt, samt till målen för hälsa, 
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utbildning och social delaktighet i Agenda 
2030.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 2 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(q) Främja interkulturell dialog och 
kulturell mångfald i alla dess former, 
bevara och främja kulturarvet och frigöra 
potentialen i de kreativa näringarna för 
hållbar social och ekonomisk utveckling.

(q) Främja interkulturell dialog och 
kulturell mångfald i alla dess former, 
bevara och främja kulturarvet och frigöra 
potentialen i de kulturella och kreativa 
sektorerna för hållbar social och 
ekonomisk utveckling.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 4 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Främja utbildning för hållbar 
utveckling för att ge människor egenmakt 
att förändra samhället och bygga en 
hållbar framtid.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 5 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Främja intern ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning för att 
knyta starkare band mellan stads- och 
landsbygdsområden och underlätta 
utvecklingen av turismsektorn som en 
drivkraft för hållbar utveckling.

(g) Främja intern ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning för att 
knyta starkare band mellan stads- och 
landsbygdsområden och underlätta 
utvecklingen av både kreativa sektorer och 
den kulturella turismsektorn som en 
drivkraft för hållbar utveckling.
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 5 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Främja samarbete om vetenskap, 
teknik och forskning samt öppna data och 
innovation.

(o) Främja samarbete om vetenskap, 
teknik och forskning samt öppna data och 
innovation, inklusive utveckling av 
vetenskapsdiplomati.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 5 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) Främja interkulturell dialog och 
kulturell mångfald i alla dess former och 
bevara och främja kulturarvet.

(p) Främja interkulturell dialog och 
kulturell mångfald i alla dess former, 
bevara och främja kulturarvet, såväl 
samtida konstformer som kulturyttringar.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Stödja konfliktförebyggande 
åtgärder genom utbildning för fred, 
främjande av internationellt samarbete 
inom kultur, vetenskap och forskning.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 7 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Samarbeta med de lokala 
myndigheterna och stödja deras roll som 
politiker och beslutsfattare för att främja 

(e) Samarbeta mer effektivt med 
medborgare i tredjeländer, bland annat 
genom att dra full nytta av ekonomisk, 
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lokal utveckling och förbättrad 
samhällsstyrning.

kulturell, idrottslig och offentlig 
diplomati.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 7 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Samverka mer effektivt med 
medborgare i tredjeländer, bland annat 
genom att dra full nytta av ekonomisk, 
kulturell och offentlig diplomati.

(f) Samverka mer effektivt med 
medborgare i tredjeländer, bland annat 
genom att dra full nytta av ekonomisk, 
kulturell, idrottslig och offentlig diplomati 
samt kulturella förbindelser.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Bilaga II – led B – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Främja ett fördjupat partnerskap 
med samhällen mellan unionen och 
partnerländerna, inklusive genom direkta 
personkontakter.

(c) Främja ett fördjupat partnerskap 
med samhällen mellan unionen och 
partnerländerna, inklusive genom direkta 
personkontakter ,särskilt i samband med 
kultur-, utbildnings-, yrkes- och 
idrottsaktiviteter.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Bilaga III – avsnitt 4 – del A – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja gemensamma globala 
insatser för inkluderande och rättvis 
högkvalitativ utbildning på alla nivåer, 
även i nöd- och krissituationer.

(a) Främja gemensamma globala 
insatser för att bekämpa 
utbildningsfattigdom och främja 
inkluderande och rättvis högkvalitativ 
utbildning på alla nivåer, i alla åldrar, 
framför allt för flickor och pojkar, och 
främja möjligheter till livslångt lärande 
för alla även i nöd- och krissituationer, och 



AD\1174439SV.docx 31/36 PE629.439v02-00

SV

utöka, i enlighet med programmet, 
tillgången till utbildning och 
utbildningstjänster.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Bilaga III – avsnitt 4 – del A – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Stödja åtgärder och främja 
samarbete inom idrott för att bidra till 
kvinnors, unga människors, enskilda 
individers och olika samhällsgruppers 
egenmakt, samt till målen för hälsa, 
utbildning och social delaktighet i Agenda 
2030.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Bilaga III – avsnitt 4 – del A – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Förbättra kunskaper, färdigheter 
och värderingar genom partnerskap och 
allianser för ett aktivt medborgarskap och 
produktiva, inkluderande och resilienta 
samhällen.

(b) Förbättra kunskaper, forskning och 
innovation, färdigheter och värderingar 
genom partnerskap och allianser för ett 
aktivt medborgarskap och för upplysta, 
demokratiska, inkluderande och resilienta 
samhällen.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Bilaga III – avsnitt 4 – del A – punkt 5 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Idrott
(a) Stödja samarbete och partnerskap 
mellan idrottsorganisationer.
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Bilaga III – avsnitt 4 – del A – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja initiativ för kulturell 
mångfald och interkulturell dialog för 
fredliga förbindelser mellan olika 
befolkningsgrupper.

(a) Främja initiativ för kulturell 
mångfald och interkulturell och 
interreligiös dialog för fredliga 
förbindelser mellan olika 
befolkningsgrupper.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Bilaga III – avsnitt 4 – del A – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja kultur som en motor för 
hållbar social och ekonomisk utveckling, 
och förstärka samarbetet om kulturarv.

(b) Stödja kulturen och det kreativa 
och konstnärliga uttrycket för deras 
inneboende värde och som en motor för 
hållbar social, personlig och ekonomisk 
utveckling, och förstärka samarbetet om 
kulturarv samt om samtida konst och 
andra kulturyttringar.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Bilaga III – avsnitt 4 – del A – punkt 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Stödja kulturellt samarbete med 
EU, bland annat genom utbyten, 
partnerskap och andra initiativ med 
lokala partner och det civila samhället, 
och europeiska kulturella aktörer, 
sektorer och institutioner.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Bilaga III – avsnitt 4 – del A – punkt 6 – led bb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Stödja erkännandet av 
upphovsmäns, konstnärers samt 
kulturella och kreativa aktörers 
yrkeskompetens när det gäller att skapa 
interkulturell dialog, kulturell och 
konstnärlig innovation, social delaktighet 
och att bedriva verksamhet på 
internationell nivå.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Bilaga III – avsnitt 4 – del A – punkt 6 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Öka samarbetet för att skydda, 
bevara och stärka kulturarvet.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Bilaga III – avsnitt 4 – del A – punkt 6 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bd) Stärka den gränsöverskridande 
och internationella spridningen, 
distributionen online och offline samt 
biografdistributionen av europeiska 
audiovisuella verk i den nya digitala 
miljön.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 3 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Arbete för en bred förståelse av och 
synlighet för unionen och dess roll på 
världsscenen genom strategisk 

(d) Arbete för en bred förståelse av och 
synlighet för unionen och dess roll på 
världsscenen genom strategisk 
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kommunikation, offentlig diplomati, 
direkta personkontakter, kulturell 
diplomati, samarbete inom 
utbildningsområdet och det akademiska 
området samt upplysningsverksamhet för 
att främja unionens värderingar och 
intressen.

kommunikation, offentlig diplomati, 
direkta personkontakter, kultur i 
internationella förbindelser, samarbete 
inom utbildningsområdet och det 
akademiska området, främjande av det 
europeiska kulturarvet samt 
upplysningsverksamhet för att främja 
unionens värden och intressen.
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