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Ændringsforslag 1
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I henhold til artikel 49 i traktaten 
om Den Europæiske Union kan enhver 
europæisk stat, som respekterer værdierne 
respekt for den menneskelige værdighed, 
frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og 
respekt for menneskerettighederne, 
herunder rettigheder for personer 
tilhørende mindretal, og som forpligter sig 
til at fremme disse værdier, ansøge om at 
blive medlem af Unionen. En europæisk 
stat, som har ansøgt om optagelse i 
Unionen, kan først blive medlem, når det er 
bekræftet, at den opfylder de kriterier for 
medlemskab, der blev fastlagt på Det 
Europæiske Råds møde i København i juni 
1993 ("Københavnskriterierne"), og 
forudsat at Unionen har kapaciteten til at 
integrere det nye medlem. 
Københavnskriterierne vedrører 
institutionel stabilitet, som garanterer 
demokrati, retsstaten, 
menneskerettighederne og respekt for og 
beskyttelse af mindretal, en fungerende 
markedsøkonomi og evne til at klare 
konkurrencepresset og markedskræfterne i 
Unionen samt evnen til at påtage sig ikke 
alene rettigheder, men også forpligtelser i 
henhold til traktaterne, herunder at tilslutte 
sig målene for en politisk, økonomisk og 
monetær union.

(3) I henhold til artikel 49 i traktaten 
om Den Europæiske Union kan enhver 
europæisk stat, som respekterer værdierne 
respekt for den menneskelige værdighed, 
frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og 
respekt for menneskerettighederne, 
herunder rettigheder for personer 
tilhørende mindretal, og som forpligter sig 
til at fremme disse værdier, ansøge om at 
blive medlem af Unionen. En europæisk 
stat, som har ansøgt om optagelse i 
Unionen, kan først blive medlem, når det er 
bekræftet, at den opfylder de kriterier for 
medlemskab, der blev fastlagt på Det 
Europæiske Råds møde i København i 
juni 1993 ("Københavnskriterierne"), og 
forudsat at Unionen har kapaciteten til at 
integrere det nye medlem. 
Københavnskriterierne vedrører 
institutionel stabilitet, som garanterer 
demokrati, retsstaten, 
menneskerettighederne og respekt for og 
beskyttelse af mindretal, en fungerende 
markedsøkonomi og evne til at klare 
konkurrencepresset og markedskræfterne i 
Unionen samt evnen til at påtage sig ikke 
alene rettigheder, men også forpligtelser i 
henhold til traktaterne, herunder at tilslutte 
sig målene for en politisk, økonomisk og 
monetær union. Det bør imidlertid 
bemærkes, at disse forpligtelser ikke 
ophører med at gælde på 
tiltrædelsestidspunktet, og at lande, der 
således er tiltrådt Den Europæiske Union, 
og som ikke overholder ovennævnte 
værdier, vil blive irettesat.

Or. en

Ændringsforslag 2
Mireille D'Ornano
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I henhold til artikel 49 i traktaten 
om Den Europæiske Union kan enhver 
europæisk stat, som respekterer værdierne 
respekt for den menneskelige værdighed, 
frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og 
respekt for menneskerettighederne, 
herunder rettigheder for personer 
tilhørende mindretal, og som forpligter sig 
til at fremme disse værdier, ansøge om at 
blive medlem af Unionen. En europæisk 
stat, som har ansøgt om optagelse i 
Unionen, kan først blive medlem, når det er 
bekræftet, at den opfylder de kriterier for 
medlemskab, der blev fastlagt på Det 
Europæiske Råds møde i København i juni 
1993 ("Københavnskriterierne"), og 
forudsat at Unionen har kapaciteten til at 
integrere det nye medlem. 
Københavnskriterierne vedrører 
institutionel stabilitet, som garanterer 
demokrati, retsstaten, 
menneskerettighederne og respekt for og 
beskyttelse af mindretal, en fungerende 
markedsøkonomi og evne til at klare 
konkurrencepresset og markedskræfterne i 
Unionen samt evnen til at påtage sig ikke 
alene rettigheder, men også forpligtelser i 
henhold til traktaterne, herunder at tilslutte 
sig målene for en politisk, økonomisk og 
monetær union.

(3) I henhold til artikel 49 i traktaten 
om Den Europæiske Union kan enhver 
europæisk stat, som respekterer værdierne 
respekt for den menneskelige værdighed, 
frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og 
respekt for menneskerettighederne, 
herunder rettigheder for personer 
tilhørende mindretal, og som forpligter sig 
til at fremme disse værdier, ansøge om at 
blive medlem af Unionen. En europæisk 
stat, som har ansøgt om optagelse i 
Unionen, kan først blive medlem, når det er 
bekræftet, at den opfylder de kriterier for 
medlemskab, der blev fastlagt på Det 
Europæiske Råds møde i København i 
juni 1993 ("Københavnskriterierne"), og 
forudsat at Unionen har kapaciteten til at 
integrere det nye medlem, hvilket er en 
afgørende betingelse, som man ikke i 
tilstrækkelig grad har taget hensyn til 
tidligere. Københavnskriterierne vedrører 
institutionel stabilitet, som garanterer 
demokrati, retsstaten, 
menneskerettighederne og respekt for og 
beskyttelse af mindretal, en fungerende 
markedsøkonomi og evne til at klare 
konkurrencepresset og markedskræfterne i 
Unionen samt evnen til at påtage sig ikke 
alene rettigheder, men også forpligtelser i 
henhold til traktaterne, herunder at tilslutte 
sig målene for en politisk, økonomisk og 
monetær union.

Or. fr

Ændringsforslag 3
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(4) Udvidelsesprocessen bygger på 
fastlagte kriterier og fair og strenge 
betingelser. Hver modtager vurderes ud fra 
sine egne forudsætninger. Vurderingen af 
de opnåede fremskridt og påvisningen af 
mangler har til formål at skabe 
incitamenter og udstikke retningslinjer for 
modtagerne i bilag I, så de kan gennemføre 
de nødvendige vidtrækkende reformer. For 
at udvidelsesperspektivet kan blive til 
realitet, er det fortsat afgørende, at der 
foreligger et klart tilsagn om at overholde 
princippet om "grundprincipperne først"15. 
Hvorvidt der gøres fremskridt hen imod 
tiltrædelse, afhænger af hver enkelt 
ansøgers respekt for Unionens værdier og 
ansøgerens evne til at gennemføre de 
nødvendige reformer for at tilpasse sine 
politiske, institutionelle, retlige, 
administrative og økonomiske systemer til 
Unionens regler, standarder, politikker og 
praksis.

(4) Udvidelsesprocessen bygger i 
teorien på fastlagte kriterier og fair og 
strenge betingelser, selv om den i praksis 
har vist sig at være langt mere uklar og 
kun i ringe omfang at være i 
overensstemmelse med disse kriterier. 
Hver modtager vurderes ud fra sine egne 
forudsætninger. Vurderingen af de opnåede 
fremskridt og påvisningen af mangler har 
til formål at skabe incitamenter og udstikke 
retningslinjer for modtagerne i bilag I, så 
de kan gennemføre de nødvendige 
vidtrækkende reformer. For at 
udvidelsesperspektivet kan blive til realitet, 
er det fortsat afgørende, at der foreligger et 
klart tilsagn om at overholde princippet om 
"grundprincipperne først"15. Hvorvidt der 
gøres fremskridt hen imod tiltrædelse, 
afhænger af hver enkelt ansøgers respekt 
for Unionens værdier og ansøgerens evne 
til at gennemføre de nødvendige reformer 
for at tilpasse sine politiske, institutionelle, 
retlige, administrative og økonomiske 
systemer til Unionens regler, standarder, 
politikker og praksis.

_________________ _________________

15 Tilgangen "grundprincipperne først" 
forbinder retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder med de to andre 
vigtige områder af tiltrædelsesprocessen: 
økonomisk styring – styrket fokus på 
økonomisk udvikling og forbedring af 
konkurrenceevnen – og styrkelse af 
demokratiske institutioner og reformer af 
den offentlige forvaltning. Hvert af de tre 
grundlæggende principper er af afgørende 
betydning for reformprocessen i 
kandidatlandene og potentielle kandidater 
og adresserer nogle af borgernes 
væsentligste bekymringer.

15 Tilgangen "grundprincipperne først" 
forbinder retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder med de to andre 
vigtige områder af tiltrædelsesprocessen: 
økonomisk styring – styrket fokus på 
økonomisk udvikling og forbedring af 
konkurrenceevnen – og styrkelse af 
demokratiske institutioner og reformer af 
den offentlige forvaltning. Hvert af de tre 
grundlæggende principper er af afgørende 
betydning for reformprocessen i 
kandidatlandene og potentielle kandidater 
og adresserer nogle af borgernes 
væsentligste bekymringer.

Or. fr

Ændringsforslag 4
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionens udvidelsespolitik er en 
investering i fred, sikkerhed og stabilitet i 
Europa. Den giver større økonomiske 
muligheder og handelsmuligheder til 
gensidig fordel for Unionen og de måske 
kommende medlemsstater. Udsigten til
EU-medlemskab har en meget kraftig 
forandrende virkning og forankrer positive 
demokratiske, politiske, økonomiske og 
samfundsmæssige forandringer.

(5) Unionens udvidelsespolitik er en 
investering i fred, sikkerhed og stabilitet i 
Europa. Den giver større økonomiske 
muligheder og handelsmuligheder til 
gensidig fordel for Unionen og de måske 
kommende medlemsstater. Udsigten til 
EU-medlemskab har en meget kraftig 
forandrende virkning og forankrer positive 
demokratiske, politiske, økonomiske og 
samfundsmæssige forandringer. Denne 
udvidelsespolitik bør dog i sig selv være 
genstand for en løbende vurdering med 
henblik på at sikre, at Unionen ikke bliver 
for stor for hurtigt og når et punkt, 
hvor den bliver næsten uhåndterlig, men 
snarere vokser på en behersket og holdbar 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 5
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionens udvidelsespolitik er en 
investering i fred, sikkerhed og stabilitet i 
Europa. Den giver større økonomiske 
muligheder og handelsmuligheder til 
gensidig fordel for Unionen og de måske 
kommende medlemsstater. Udsigten til 
EU-medlemskab har en meget kraftig 
forandrende virkning og forankrer positive 
demokratiske, politiske, økonomiske og 
samfundsmæssige forandringer.

(5) Unionens udvidelsespolitik er en 
investering i fred, sikkerhed og stabilitet i 
Europa. Den giver større økonomiske 
muligheder og handelsmuligheder til 
gensidig fordel for Unionen og de måske 
kommende medlemsstater. Udsigten til 
EU-medlemskab skal angiveligt have en 
meget kraftig forandrende virkning og 
forankrer positive demokratiske, politiske, 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandringer, selv om fakta modsiger 
denne teori, hvilket det tyrkiske eksempel 
viser.

Or. fr
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Ændringsforslag 6
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionens udvidelsespolitik er en 
investering i fred, sikkerhed og stabilitet i 
Europa. Den giver større økonomiske 
muligheder og handelsmuligheder til 
gensidig fordel for Unionen og de måske 
kommende medlemsstater. Udsigten til 
EU-medlemskab har en meget kraftig 
forandrende virkning og forankrer positive 
demokratiske, politiske, økonomiske og 
samfundsmæssige forandringer.

(5) Unionens udvidelsespolitik er en 
investering i fred, sikkerhed og stabilitet i 
Europa. Den giver større økonomiske 
muligheder og handelsmuligheder til 
gensidig fordel for Unionen og de måske 
kommende medlemsstater. Udsigten til 
EU-medlemskab har en meget kraftig 
forandrende virkning og 
forankrer politiske, økonomiske og 
samfundsmæssige forandringer.

Or. fr

Ændringsforslag 7
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Europa-Kommissionen bekræftede 
den faste, meritbaserede udsigt til EU-
medlemskab for Vestbalkan i sin 
meddelelse "Et troværdigt 
udvidelsesperspektiv for landene på 
Vestbalkan og et øget engagement heri fra 
Den Europæiske Unions side16". Det er et 
stærkt opmuntrende budskab til hele 
Vestbalkan og et tegn på EU's engagement 
i områdets europæiske fremtid.

(6) Europa-Kommissionen bekræftede 
den faste, meritbaserede udsigt til EU-
medlemskab for Vestbalkan i sin 
meddelelse "Et troværdigt 
udvidelsesperspektiv for landene på 
Vestbalkan og et øget engagement heri fra 
Den Europæiske Unions side16". Det er et 
stærkt opmuntrende budskab til hele 
Vestbalkan og et tegn på EU's engagement 
i områdets europæiske fremtid på trods af 
en markant stigning i modstanden mod en 
ny udvidelse blandt offentligheden i de 
forskellige medlemsstater.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, som kan findes på 
adressen: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-

16 COM(2018) 65 final, som kan findes på 
adressen:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
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enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

Or. fr

Ændringsforslag 8
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Europa-Kommissionen bekræftede 
den faste, meritbaserede udsigt til EU-
medlemskab for Vestbalkan i sin 
meddelelse "Et troværdigt 
udvidelsesperspektiv for landene på 
Vestbalkan og et øget engagement heri fra 
Den Europæiske Unions side16". Det er et 
stærkt opmuntrende budskab til hele 
Vestbalkan og et tegn på EU's engagement 
i områdets europæiske fremtid.

(6) Europa-Kommissionen bekræftede 
den faste, meritbaserede udsigt til EU-
medlemskab for Vestbalkan i sin 
meddelelse "Et troværdigt 
udvidelsesperspektiv for landene på 
Vestbalkan og et øget engagement heri fra 
Den Europæiske Unions side16". Det er et 
stærkt opmuntrende budskab til hele 
Vestbalkan og et tegn på EU's engagement 
i områdets europæiske fremtid. Dette skal 
ikke desto mindre afvejes i forhold til 
EU's kapacitet til at absorbere en sådan 
udvidelse.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, som kan findes på 
adressen: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

16 COM(2018) 65 final, som kan findes på 
adressen: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

Or. en

Ændringsforslag 9
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der bør også ydes bistand i 
overensstemmelse med de aftaler, som 

(7) Der bør også ydes bistand i 
overensstemmelse med de aftaler, som 
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Unionen har indgået med modtagerne i 
bilag I. Bistanden bør hovedsageligt 
fokusere på at bistå modtagerne i bilag I i 
at styrke de demokratiske institutioner og 
retsstaten, reformere retsvæsenet og den 
offentlige forvaltning og fremme 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder, ligestilling mellem kønnene, 
tolerance, social inddragelse og 
ikkediskrimination. Bistanden bør også
understøtte de centrale principper og 
rettigheder, som er defineret i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder17. 
Bistanden bør fortsat støtte modtagernes 
bestræbelser på at fremme regionalt, 
makroregionalt og grænseoverskridende 
samarbejde samt territorial udvikling, 
herunder ved at gennemføre Unionens 
makroregionale strategier. Bistanden bør 
også styrke den økonomiske og sociale 
udvikling og den økonomiske styring hos 
disse modtagere og dermed understøtte en 
dagorden for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, bl.a. via gennemførelsen af 
politikker på områder som regional 
udvikling, landbrug og udvikling af 
landdistrikterne, social- og 
beskæftigelsesområdet og udvikling af den 
digitale økonomi og det digitale samfund, 
hvilket også er i overensstemmelse med 
flagskibsinitiativet om en digital dagsorden 
for Vestbalkan.

Unionen har indgået med modtagerne i 
bilag I. Bistanden bør understøtte de 
centrale principper og rettigheder, som er 
defineret i den europæiske søjle for sociale 
rettigheder17. Bistanden bør fortsat støtte 
modtagernes bestræbelser på at fremme 
regionalt, makroregionalt og 
grænseoverskridende samarbejde samt 
territorial udvikling, herunder ved at 
gennemføre Unionens makroregionale 
strategier. Bistanden bør også styrke den 
økonomiske og sociale udvikling og den 
økonomiske styring hos disse modtagere 
og dermed understøtte en dagorden for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
bl.a. via gennemførelsen af politikker på 
områder som regional udvikling, landbrug 
og udvikling af landdistrikterne, social- og 
beskæftigelsesområdet og udvikling af den 
digitale økonomi og det digitale samfund, 
hvilket også er i overensstemmelse med 
flagskibsinitiativet om en digital dagsorden 
for Vestbalkan.

_________________ _________________

17 Den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, der højtideligt blev 
proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen på det sociale topmøde 
om fair job og vækst i Göteborg den 17. 
november 2017.

17 Den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, der højtideligt blev 
proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen på det sociale topmøde 
om fair job og vækst i Göteborg den 17. 
november 2017.

Or. fr

Ændringsforslag 10
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er meget vigtigt at intensivere 
samarbejdet om migration, herunder 
grænseforvaltning, sikring af adgang til 
international beskyttelse, deling af 
relevante oplysninger, øgede 
udviklingsmæssige fordele ved migration, 
lettelse af lovlig migration og 
arbejdsmigration, styrkelse af 
grænsekontrollen og vores bestræbelser på 
at bekæmpe irregulær migration, 
menneskehandel og smugling af migranter.

(10) Det er meget vigtigt at intensivere 
samarbejdet om migration, herunder 
grænseforvaltning, sikring af adgang til 
international beskyttelse, deling af 
relevante oplysninger, øgede 
udviklingsmæssige fordele ved migration, 
lettelse af lovlig migration og 
arbejdsmigration, styrkelse af 
grænsekontrollen og vores bestræbelser på 
at bekæmpe irregulær migration, 
menneskehandel og smugling af migranter 
med fuld respekt for de opgaver, som 
Unionen er pålagt i henhold til FN's 
erklæring om menneskerettighederne;

Or. en

Ændringsforslag 11
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Styrkelse af retsstatsprincippet, 
bl.a. gennem bekæmpelse af korruption og 
organiseret kriminalitet samt via god 
regeringsførelse, herunder reform af den 
offentlige forvaltning, er stadig de vigtigste 
udfordringer for de fleste af modtagerne i 
bilag I og væsentlige faktorer for, at 
modtagere kan komme tættere på Unionen 
og senere fuldt ud kan påtage sig de 
forpligtelser, der følger af et EU-
medlemsskab. I betragtning af den 
langsigtede karakter af reformerne på disse 
områder og behovet for at skabe resultater 
over tid bør den finansielle bistand i 
henhold til denne forordning så tidligt som 
muligt adressere de krav, der stilles til 
modtagerne i bilag I.

(11) Bekæmpelse af korruption og 
organiseret kriminalitet samt en god 
styring af den offentlige forvaltning, er 
stadig de vigtigste udfordringer for de 
fleste af modtagerne i bilag I og væsentlige 
faktorer for, at modtagere kan komme 
tættere på Unionen og senere fuldt ud kan 
påtage sig de forpligtelser, der følger af et 
EU-medlemsskab. I betragtning af den 
langsigtede karakter af reformerne på disse 
områder og behovet for at skabe resultater 
over tid bør den finansielle bistand i 
henhold til denne forordning så tidligt som 
muligt adressere modtagernes 
bestræbelser.

Or. fr
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Ændringsforslag 12
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Modtagerne i bilag I skal være 
bedre forberedt til at håndtere globale 
udfordringer som f.eks. bæredygtig 
udvikling og klimaændringer og tilpasse 
sig Unionens indsats for at håndtere disse 
spørgsmål. Henset til betydningen af at 
tage hånd om klimaændringerne i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og målene for bæredygtig udvikling bør 
programmet bidrage til at integrere 
klimaindsatsen i Unionens politikker og til 
at nå det overordnede mål om, at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal understøtte 
klimamålsætninger. Tiltag under dette 
program forventes at bidrage med 16 % af 
programmets samlede finansieringsramme 
til klimamålsætningerne. Relevante tiltag 
identificeres under programmets 
udarbejdelse og gennemførelse, og 
programmets samlede bidrag bør indgå i de 
relevante evalueringer og gennemgange.

(13) Modtagerne i bilag I skal være 
bedre forberedt til at håndtere globale 
udfordringer som f.eks. bæredygtig 
udvikling og klimaændringer og tilpasse 
sig Unionens indsats for at håndtere disse 
spørgsmål. Henset til betydningen af at 
tage hånd om klimaændringerne i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og målene for bæredygtig udvikling bør 
programmet bidrage til at integrere 
klimaindsatsen i Unionens politikker og til 
at nå det overordnede mål om, at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal understøtte 
klimamålsætninger. Tiltag under dette 
program forventes at bidrage med 16 % af 
programmets samlede finansieringsramme 
til klimamålsætningerne. Med hensyn til 
grænseoverskridende forurening bør IPA-
midlerne prioriteres i forbindelse med 
forberedelse og gennemførelse af de 
projekter, der vil eliminere 
grænseoverskridende forurening.
Relevante tiltag identificeres under 
programmets udarbejdelse og 
gennemførelse, og programmets samlede 
bidrag bør indgå i de relevante 
evalueringer og gennemgange.

Or. it

Ændringsforslag 13
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Modtagerne i bilag I skal være 
bedre forberedt til at håndtere globale 

(13) Modtagerne i bilag I skal være 
bedre forberedt til at håndtere globale 
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udfordringer som f.eks. bæredygtig 
udvikling og klimaændringer og tilpasse 
sig Unionens indsats for at håndtere disse 
spørgsmål. Henset til betydningen af at 
tage hånd om klimaændringerne i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og målene for bæredygtig udvikling bør 
programmet bidrage til at integrere 
klimaindsatsen i Unionens politikker og til 
at nå det overordnede mål om, at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal understøtte 
klimamålsætninger. Tiltag under dette 
program forventes at bidrage med 16 % af 
programmets samlede finansieringsramme 
til klimamålsætningerne. Relevante tiltag 
identificeres under programmets 
udarbejdelse og gennemførelse, og 
programmets samlede bidrag bør indgå i de 
relevante evalueringer og gennemgange.

udfordringer som f.eks. bæredygtig 
udvikling og klimaændringer og tilpasse 
sig Unionens indsats for at håndtere disse
spørgsmål. Henset til betydningen af at 
tage hånd om klimaændringerne i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og målene for bæredygtig udvikling bør 
programmet bidrage til at integrere 
klimaindsatsen i Unionens politikker og til 
at nå det overordnede mål om, at 30 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal understøtte 
klimamålsætninger. Tiltag under dette 
program forventes at bidrage med 16 % af 
programmets samlede finansieringsramme 
til klimamålsætningerne. Relevante tiltag 
identificeres under programmets 
udarbejdelse og gennemførelse, og 
programmets samlede bidrag bør indgå i de 
relevante evalueringer og gennemgange.

Or. en

Ændringsforslag 14
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Tiltag under dette instrument bør
støtte gennemførelsen af FN's 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling som en 
universel dagsorden, som EU og 
medlemsstaterne støtter fuldt op om, og 
som alle modtagerne i bilag I har tilsluttet 
sig.

(14) Tiltag under dette instrument skal 
som minimum støtte gennemførelsen af 
FN's 2030-dagsorden for bæredygtig 
udvikling som en universel dagsorden, som 
EU og medlemsstaterne støtter fuldt op om, 
og som alle modtagerne i bilag I har 
tilsluttet sig.

Or. fr

Ændringsforslag 15
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør sikre overensstemmelse, sammenhæng 
og komplementaritet i forbindelse med 
deres bistand, navnlig gennem 
regelmæssige konsultationer og hyppig 
udveksling af oplysninger i de forskellige 
faser af bistandsforløbet. Derudover bør de 
nødvendige skridt tages for at sikre bedre 
koordinering og komplementaritet, 
herunder gennem regelmæssige 
konsultationer med andre donorer. 
Civilsamfundets rolle bør styrkes både i de 
programmer, der gennemføres via 
offentlige organer, og i de programmer, 
som er direkte modtagere af Unionens 
bistand.

(16) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør sikre overensstemmelse, sammenhæng 
og komplementaritet i forbindelse med 
deres bistand, navnlig gennem 
regelmæssige konsultationer og hyppig 
udveksling af oplysninger i de forskellige 
faser af bistandsforløbet. Derudover bør de 
nødvendige skridt tages for at sikre bedre 
koordinering og komplementaritet, 
herunder gennem regelmæssige 
konsultationer med andre donorer. 
Formålet med bistanden bør være at sikre 
overensstemmelse med EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og fastlægge ordninger for 
partnerskabsprincippet og en integreret 
tilgang til territorial udvikling.
Civilsamfundets rolle bør styrkes både i de 
programmer, der gennemføres via 
offentlige organer, og i de programmer, 
som er direkte modtagere af Unionens 
bistand.

Or. it

Ændringsforslag 16
Marijana Petir

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) De nationale sektorstrategier og -
politikker skal sikre det højeste niveau af 
miljø- og naturbeskyttelse. Dette 
aspekt bør være klart integreret i disse 
strategier og politikker, efter at der er 
etableret passende procedurer for 
miljøkonsekvensvurderinger, og der er 
afholdt offentlige høringer, som skal have 
en varighed af mindst 30 dage. Desuden 
bør en vurdering også tage hensyn til den 
potentielle grænseoverskridende virkning 
på miljøet og naturen.

Or. hr
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Ændringsforslag 17
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) De horisontale finansielle regler, 
der er vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet på grundlag af artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, bør anvendes på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og fastsætter bl.a. 
proceduren for opstillingen og 
gennemførelsen af budgettet ved hjælp af 
tilskud, udbud, priser, indirekte 
gennemførelse, finansiel bistand, 
budgetstøtte, trustfonde, finansielle 
instrumenter og budgetgarantier og, at der 
skal foretages kontrol med de finansielle 
aktørers ansvar. Regler, der vedtages på 
grundlag af artikel 322 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
vedrører også beskyttelsen af Unionens 
budget i tilfælde af generelle mangler med 
hensyn til retsstatsprincippet i 
medlemsstater og tredjelande, da 
overholdelse af retsstatsprincippet er 
væsentligt for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

(23) De horisontale finansielle regler, 
der er vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet på grundlag af artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, bør anvendes på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og fastsætter bl.a. 
proceduren for opstillingen og 
gennemførelsen af budgettet ved hjælp af 
tilskud, udbud, priser, indirekte 
gennemførelse, finansiel bistand, 
budgetstøtte, trustfonde, finansielle 
instrumenter og budgetgarantier og, at der 
skal foretages kontrol med de finansielle 
aktørers ansvar.

Or. fr

Ændringsforslag 18
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Foranstaltninger udadtil 
gennemføres ofte i et meget usikkert miljø, 
der kræver løbende og hurtig tilpasning til 
de nye behov, der opstår hos Unionens 

(26) Foranstaltninger udadtil 
gennemføres ofte i et meget usikkert miljø, 
der kræver løbende og hurtig tilpasning til 
de nye behov, der opstår hos Unionens 
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partnere, og til globale udfordringer som 
f.eks. menneskerettigheder, demokrati, god 
regeringsførelse, sikkerhed, stabilitet, 
klimaændringer, miljø og irregulær 
migration og de underliggende årsager 
hertil. Hvis princippet om forudsigelighed 
skal forenes med behovet for at kunne 
reagere hurtigt, er det derfor nødvendigt at 
tilpasse den finansielle gennemførelse af 
programmerne. For at øge Unionens evne 
til reagere på uforudsete behov og under 
overholdelse af princippet om, at Unionens 
budget fastlægges årligt, bør der i denne 
forordning være mulighed for at udnytte 
den fleksibilitet, som finansforordningen 
allerede giver i forbindelse med andre 
politikker i form af fremførsler og 
genforpligtelser af tildelte midler, således 
at der sikres en effektiv brug af Unionens 
midler både for Unionens borgere og 
modtagerne i bilag I, og EU-midlerne til 
Unionens foranstaltninger udadtil derved 
maksimeres.

partnere, og til globale udfordringer som 
f.eks. menneskerettigheder, demokrati, god 
regeringsførelse, sikkerhed, stabilitet, 
klimaændringer, miljø og irregulær 
migration og de underliggende årsager 
hertil, nærmere bestemt mangler i 
udviklingen i de lande, som migrationen 
hidrører fra. Hvis princippet om 
forudsigelighed skal forenes med behovet 
for at kunne reagere hurtigt, er det derfor 
nødvendigt at tilpasse den finansielle 
gennemførelse af programmerne. For at 
øge Unionens evne til reagere på 
uforudsete behov og under overholdelse af 
princippet om, at Unionens budget 
fastlægges årligt, bør der i denne 
forordning være mulighed for at udnytte 
den fleksibilitet, som finansforordningen 
allerede giver i forbindelse med andre 
politikker i form af fremførsler og 
genforpligtelser af tildelte midler, således 
at der sikres en effektiv brug af Unionens 
midler både for Unionens borgere og 
modtagerne i bilag I, og EU-midlerne til 
Unionens foranstaltninger udadtil derved 
maksimeres.

Or. fr

Ændringsforslag 19
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at styrke retsstatsprincippet, 
demokrati, respekt for 
menneskerettigheder, grundlæggende 
rettigheder og folkeretten, civilsamfundet 
og sikkerhed samt forbedre 
migrationsstyringen, herunder 
grænseforvaltning

a) at styrke retsstatsprincippet, 
demokrati, respekt for 
menneskerettigheder, grundlæggende 
rettigheder og folkeretten, civilsamfundet 
og sikkerhed samt forbedre styringen af 
indvandringen, herunder 
grænsebeskyttelse og tilbagesendelse af 
afviste asylansøgere

Or. fr
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Ændringsforslag 20
Marijana Petir

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at styrke retsstatsprincippet, 
demokrati, respekt for 
menneskerettigheder, grundlæggende 
rettigheder og folkeretten, civilsamfundet 
og sikkerhed samt forbedre 
migrationsstyringen, herunder 
grænseforvaltning

a) at styrke retsstatsprincippet, 
demokrati, respekt for 
menneskerettigheder, herunder 
rettighederne for personer, der tilhører 
mindretal, grundlæggende rettigheder og 
folkeretten, civilsamfundet og sikkerhed 
samt forbedre migrationsstyringen, 
herunder grænseforvaltning

Or. hr

Ændringsforslag 21
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at styrke den økonomiske og 
sociale udvikling, bl.a. gennem øget 
konnektivitet og regional udvikling, 
udvikling af landbrug og landdistrikter og 
sociale og beskæftigelsesmæssige 
politikker, styrke miljøbeskyttelsen, øge 
modstandsdygtigheden over for 
klimaændringer, fremskynde overgangen 
til en kulstoffattig økonomi og udvikle den 
digitale økonomi og det digitale samfund

d) at styrke den økonomiske og 
sociale udvikling, bl.a. gennem øget 
konnektivitet og regional udvikling, 
udvikling af landbrug og landdistrikter 
uden konkurrencepres på de 
bidragydende stater og sociale og 
beskæftigelsesmæssige politikker, styrke 
miljøbeskyttelsen, øge 
modstandsdygtigheden over for 
klimaændringer, fremskynde overgangen 
til en kulstoffattig økonomi og udvikle den 
digitale økonomi og det digitale samfund

Or. fr

Ændringsforslag 22
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

ea) at gøre tildelingen af midler 
betinget af, om den støttemodtagende stat 
forvalter sine grænser og 
migrationsstrømmene gennem sit område 
på en hensigtsmæssig måde.

Or. fr

Ændringsforslag 23
Marijana Petir

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse sektorstrategier og -politikker skal 
være genstand for passende miljø- og 
naturkonsekvensvurderinger.

De sektorstrategier og -politikker, der er 
baseret på vurderingsprocedurer 
kombineret med offentlige høringer, skal 
indeholde passende anbefalinger til at 
mindske de eventuelle negative 
konsekvenser for miljøet og naturen, der 
kan opstå som følge af deres 
gennemførelse, herunder den 
grænseoverskridende procedure, hvis det 
vurderes, at sådanne konsekvenser kan 
forekomme på tværs af de nationale 
grænser, og sikre en passende 
overvågning i forhold til konstaterede 
behov.

Den grænseoverskridende procedure skal 
omfatte gennemførelsen af en 
konsekvensanalyseprocedure og offentlige 
høringer i det berørte naboland for at 
minimere indvirkningen på miljøet og 
naturen som følge af gennemførelsen af 
en sådan sektorstrategi eller -politik.

De offentlige høringer skal have en 
varighed af mindst 30 dage.

Or. hr
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Ændringsforslag 24
Marijana Petir

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Etablering og fremme på et tidligt 
tidspunkt af den tilfredsstillende funktion 
af de nødvendige institutioner til sikring af 
retsstatsprincippet. Tiltagene på dette 
område skal sigte mod etablering af 
uafhængige, ansvarlige og effektive 
retssystemer, herunder gennemsigtige og 
meritbaserede ansættelses-, bedømmelses-
og forfremmelsessystemer og effektive 
disciplinære procedurer i tilfælde af 
overtrædelser af reglerne, og mod fremme 
af retligt samarbejde; etablering af solide 
systemer til beskyttelse af grænserne, 
forvaltning af migrationsstrømme og asyl 
til dem, der har behov for det; udvikling 
af effektive redskaber til forebyggelse og 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet, 
menneskehandel, smugling af migranter, 
hvidvaskning af penge/finansiering af 
terrorisme og korruption; fremme og 
beskyttelse af menneskerettighederne, 
rettighederne for personer, der tilhører 
mindretal – herunder romaer samt lesbiske, 
bøsser, biseksuelle, transpersoner og 
interkønnede – og de grundlæggende 
frihedsrettigheder, herunder mediefrihed 
og databeskyttelse.

a) Etablering og fremme på et tidligt 
tidspunkt af den tilfredsstillende funktion 
af de nødvendige institutioner til sikring af 
retsstatsprincippet. Tiltagene på dette 
område skal sigte mod etablering af 
uafhængige, ansvarlige og effektive 
retssystemer, herunder gennemsigtige og 
meritbaserede ansættelses-, bedømmelses-
og forfremmelsessystemer og effektive 
disciplinære procedurer i tilfælde af 
overtrædelser af reglerne, fremme og 
beskyttelse af menneskerettighederne, 
rettighederne for personer, der tilhører 
mindretal – herunder romaer – og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, 
herunder mediefrihed og databeskyttelse.

Or. hr

Ændringsforslag 25
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(a) Etablering og fremme på et tidligt 
tidspunkt af den tilfredsstillende funktion 
af de nødvendige institutioner til sikring af 
retsstatsprincippet. Tiltagene på dette 
område skal sigte mod etablering af 
uafhængige, ansvarlige og effektive 
retssystemer, herunder gennemsigtige og 
meritbaserede ansættelses-, bedømmelses-
og forfremmelsessystemer og effektive 
disciplinære procedurer i tilfælde af 
overtrædelser af reglerne, og mod fremme 
af retligt samarbejde; etablering af solide 
systemer til beskyttelse af grænserne, 
forvaltning af migrationsstrømme og asyl 
til dem, der har behov for det; udvikling af 
effektive redskaber til forebyggelse og 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet, 
menneskehandel, smugling af migranter, 
hvidvaskning af penge/finansiering af 
terrorisme og korruption; fremme og 
beskyttelse af menneskerettighederne, 
rettighederne for personer, der tilhører 
mindretal – herunder romaer samt 
lesbiske, bøsser, biseksuelle, 
transpersoner og interkønnede – og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, 
herunder mediefrihed og databeskyttelse.

a) Etablering og fremme på et tidligt 
tidspunkt af den tilfredsstillende funktion 
af de nødvendige institutioner til sikring af 
retsstatsprincippet. Tiltagene på dette 
område skal sigte mod etablering af 
uafhængige, ansvarlige og effektive 
retssystemer, herunder gennemsigtige og
meritbaserede ansættelses-, bedømmelses-
og forfremmelsessystemer og effektive 
disciplinære procedurer i tilfælde af 
overtrædelser af reglerne, og mod fremme 
af retligt samarbejde; etablering af solide 
systemer til beskyttelse af grænserne, 
forvaltning af migrationsstrømme og asyl 
til personer efter en grundig kontrol med 
deres ansøgning; udvikling af effektive 
redskaber til forebyggelse og bekæmpelse 
af organiseret kriminalitet, 
menneskehandel, smugling af migranter, 
hvidvaskning af penge/finansiering af 
terrorisme og korruption; fremme af 
borgernes rettigheder, bekæmpelse af 
omskæringspraksisser og beskyttelse af 
produktionsdyr og de grundlæggende 
frihedsrettigheder, herunder mediefrihed 
og databeskyttelse.

Or. fr

Ændringsforslag 26
Marijana Petir

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Styrkelse af kapaciteten til at 
reagere på sikkerheds- og 
migrationsudfordringer, navnlig gennem: 
oprettelse af et robust system til 
beskyttelse af grænserne, forebyggelse og 
bekæmpelse af irregulær migration, en 
effektiv tilbagesendelses- og 
tilbagetagelsespolitik, udstedelse af asyl til 
de personer, der er berettiget dertil, 
udvikling af effektive instrumenter til at 
bekæmpe organiseret kriminalitet, 
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menneskehandel, smugling af migranter, 
hvidvask af penge, finansiering af 
terrorisme og bekæmpelse af korruption 
og styrkelse af samarbejdet med Unionen 
for at bekæmpe terrorisme, radikalisering 
og hybride trusler.

Or. hr

Ændringsforslag 27
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) Fremme af beskæftigelse af høj 
kvalitet og adgang til arbejdsmarkedet. 
Tiltagene på dette område skal sigte mod 
tackling af høj arbejdsløshed og inaktivitet 
ved at støtte bæredygtig 
arbejdsmarkedsintegration af især unge 
(navnlig dem, der ikke er i beskæftigelse 
eller under uddannelse (NEET)), kvinder, 
langtidsarbejdsløse og alle 
underrepræsenterede grupper. 
Foranstaltningerne skal stimulere skabelse 
af kvalitetsjob og den effektive 
håndhævelse af arbejdsmarkedsregler og -
standarder i hele området. Andre 
nøgleområder skal være støtte til 
kønsligestilling, fremme af 
beskæftigelsesegnethed og produktivitet, 
arbejdstageres og virksomheders tilpasning 
til forandringer, etablering af en 
bæredygtig arbejdsmarkedsdialog og 
modernisering og styrkelse af 
arbejdsmarkedsinstitutionerne, offentlige 
arbejdsformidlinger og arbejdstilsyn.

h) Fremme af beskæftigelse af høj 
kvalitet og adgang til arbejdsmarkedet. 
Tiltagene på dette område skal sigte mod 
tackling af høj arbejdsløshed og inaktivitet 
ved at støtte bæredygtig 
arbejdsmarkedsintegration af især unge 
(navnlig dem, der ikke er i beskæftigelse 
eller under uddannelse (NEET)) og 
langtidsarbejdsløse. Foranstaltningerne 
skal stimulere skabelse af kvalitetsjob og 
den effektive håndhævelse af 
arbejdsmarkedsregler og -standarder i hele
området. Andre nøgleområder skal være 
støtte til fremme af beskæftigelsesegnethed 
og produktivitet, arbejdstageres og 
virksomheders tilpasning til forandringer, 
etablering af en bæredygtig 
arbejdsmarkedsdialog og modernisering og 
styrkelse af arbejdsmarkedsinstitutionerne, 
offentlige arbejdsformidlinger og 
arbejdstilsyn.

Or. fr

Ændringsforslag 28
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
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Bilag II – afsnit 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) Fremme af social beskyttelse og 
inklusion og bekæmpelse af fattigdom. 
Tiltagene på dette område skal sigte mod at 
modernisere sociale beskyttelsessystemer 
med henblik på ydelse af en effektiv og 
tilstrækkelig beskyttelse i alle faser af en 
persons liv for at fremme social inklusion 
og lige muligheder og for at håndtere 
ulighed og fattigdom. Tiltagene på dette 
område skal også sigte mod integration af 
marginaliserede samfund såsom 
romasamfundet; bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering; 
øget adgang til økonomisk overkommelige
og bæredygtige kvalitetstjenester, som 
f.eks. førskoleundervisning og 
børnepasning, boliger, sundhed og 
væsentlige sociale tjenester og langsigtet 
pleje, bl.a. gennem modernisering af de 
sociale beskyttelsessystemer.

i) Fremme af social beskyttelse og 
inklusion og bekæmpelse af fattigdom. 
Tiltagene på dette område skal sigte mod at 
modernisere sociale beskyttelsessystemer 
med henblik på ydelse af en effektiv og 
tilstrækkelig beskyttelse i alle faser af en 
persons liv for at fremme social inklusion 
og lige muligheder og for at håndtere 
ulighed og fattigdom. Tiltagene på dette 
område skal også sigte mod bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering; 
øget adgang til økonomisk overkommelige 
og bæredygtige kvalitetstjenester, som 
f.eks. førskoleundervisning og 
børnepasning, boliger, sundhed og 
væsentlige sociale tjenester og langsigtet 
pleje, bl.a. gennem modernisering af de 
sociale beskyttelsessystemer.

Or. fr

Ændringsforslag 29
Marijana Petir

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) Fremme af social beskyttelse og 
inklusion og bekæmpelse af fattigdom. 
Tiltagene på dette område skal sigte mod at 
modernisere sociale beskyttelsessystemer 
med henblik på ydelse af en effektiv og 
tilstrækkelig beskyttelse i alle faser af en 
persons liv for at fremme social inklusion 
og lige muligheder og for at håndtere 
ulighed og fattigdom. Tiltagene på dette 
område skal også sigte mod integration af 
marginaliserede samfund såsom 
romasamfundet; bekæmpelse af 

i) Fremme af social beskyttelse og 
inklusion, navnlig af mindretal, og 
bekæmpelse af fattigdom. Tiltagene på 
dette område skal sigte mod at modernisere 
sociale beskyttelsessystemer med henblik 
på ydelse af en effektiv og tilstrækkelig 
beskyttelse i alle faser af en persons liv for 
at fremme social inklusion og lige 
muligheder og for at håndtere ulighed og 
fattigdom. Tiltagene på dette område skal 
også sigte mod integration af 
marginaliserede samfund såsom 
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forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering; 
øget adgang til økonomisk overkommelige 
og bæredygtige kvalitetstjenester, som 
f.eks. førskoleundervisning og 
børnepasning, boliger, sundhed og 
væsentlige sociale tjenester og langsigtet 
pleje, bl.a. gennem modernisering af de 
sociale beskyttelsessystemer.

romasamfundet; bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering; 
øget adgang til økonomisk overkommelige 
og bæredygtige kvalitetstjenester, som 
f.eks. førskoleundervisning og 
børnepasning, boliger, sundhed og 
væsentlige sociale tjenester og langsigtet 
pleje, bl.a. gennem modernisering af de 
sociale beskyttelsessystemer.

Or. hr

Ændringsforslag 30
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(p) Forøgelse af 
landbrugsfødevaresektorens og fiskeriets 
evne til at klare konkurrencepres og
markedskræfter og gradvis tilpasse sig 
Unionens regler og standarder og samtidig 
forfølge økonomiske, sociale og 
miljømæssige mål i en afbalanceret 
territorial udvikling af landdistrikter og 
kystområder.

p) Forøgelse af 
landbrugsfødevaresektorens og fiskeriets 
evne til at klare konkurrencepres, der kan 
komme fra IPA III-støttemodtagerlande, 
og som man skal sikre sig imod,
markedskræfter og gradvis tilpasse sig 
Unionens regler og standarder og samtidig 
forfølge økonomiske, sociale og 
miljømæssige mål i en afbalanceret 
territorial udvikling af landdistrikter og 
kystområder.

Or. fr

Ændringsforslag 31
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) fremme af beskæftigelse, 
arbejdskraftmobilitet og social og kulturel 
inklusion på tværs af grænser ved bl.a. 

a) fremme af beskæftigelse, 
arbejdskraftmobilitet og social og kulturel 
inklusion på tværs af grænser ved bl.a. 
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integration af grænseoverskridende
arbejdsmarkeder, herunder
grænseoverskridende mobilitet; fælles 
lokale beskæftigelsesinitiativer; 
informations- og rådgivningstjenester og 
fælles uddannelse; kønsligestilling; lige 
muligheder; integration af 
indvandrersamfund og sårbare grupper; 
investeringer i offentlige 
arbejdsformidlinger og støtte til 
investeringer i offentlige sundhedstjenester 
og sociale tjenester

integration af arbejdsmarkeder gennem 
EU-borgeres grænseoverskridende 
mobilitet; fælles lokale 
beskæftigelsesinitiativer; informations- og 
rådgivningstjenester og fælles uddannelse; 
kønsligestilling; lige muligheder; 
investeringer i offentlige 
arbejdsformidlinger og støtte til 
investeringer i offentlige sundhedstjenester 
og sociale tjenester

Or. fr

Ændringsforslag 32
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Bilag IV – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indikatorerne vil, såfremt det er relevant, 
være kønsopdelte.

udgår

Or. fr
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