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Ändringsförslag 1
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I artikel 49 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) anges 
att varje europeisk stat som respekterar 
värdena respekt för människans värdighet, 
frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och 
respekt för de mänskliga rättigheterna, 
inklusive rättigheter för personer som 
tillhör minoriteter, och förbinder sig att 
främja dessa värden, får ansöka om att bli 
medlem av unionen. En europeisk stat som 
har ansökt om det kan bli medlem av 
unionen först när det har bekräftats att den 
uppfyller de kriterier för medlemskap som 
fastställdes vid Europeiska rådets möte i 
Köpenhamn i juni 1993 (nedan kallade 
Köpenhamnskriterierna) och förutsatt att 
unionen har förmåga att integrera den nya 
medlemmen. Köpenhamnskriterierna gäller 
stabiliteten hos de institutioner som 
garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, 
mänskliga rättigheter och respekt för och 
skydd av minoriteter, förekomsten av en 
fungerande marknadsekonomi och 
kapaciteten att hantera konkurrenstrycket 
och marknadskrafterna i unionen samt 
kapaciteten att inte bara utnyttja 
rättigheterna utan även axla skyldigheterna 
enligt fördragen och att ansluta sig till den 
politiska, ekonomiska och monetära 
unionens mål.

(3) I artikel 49 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) anges 
att varje europeisk stat som respekterar 
värdena respekt för människans värdighet, 
frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och 
respekt för de mänskliga rättigheterna, 
inklusive rättigheter för personer som 
tillhör minoriteter, och förbinder sig att 
främja dessa värden, får ansöka om att bli 
medlem av unionen. En europeisk stat som 
har ansökt om det kan bli medlem av 
unionen först när det har bekräftats att den 
uppfyller de kriterier för medlemskap som 
fastställdes vid Europeiska rådets möte 
i Köpenhamn i juni 1993 (nedan kallade 
Köpenhamnskriterierna) och förutsatt att 
unionen har förmåga att integrera den nya 
medlemmen. Köpenhamnskriterierna gäller 
stabiliteten hos de institutioner som 
garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, 
mänskliga rättigheter och respekt för och 
skydd av minoriteter, förekomsten av en 
fungerande marknadsekonomi och 
kapaciteten att hantera konkurrenstrycket 
och marknadskrafterna i unionen samt 
kapaciteten att inte bara utnyttja 
rättigheterna utan även axla skyldigheterna 
enligt fördragen och att ansluta sig till den 
politiska, ekonomiska och monetära 
unionens mål. Det bör dock noteras att 
dessa skyldigheter inte upphör vid 
anslutningen, och länder som har anslutit 
sig till Europeiska unionen och som inte 
lyckas upprätthålla de ovannämnda 
värdena kommer att kritiseras.

Or. en

Ändringsförslag 2
Mireille D'Ornano
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Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I artikel 49 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) anges 
att varje europeisk stat som respekterar 
värdena respekt för människans värdighet, 
frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och 
respekt för de mänskliga rättigheterna, 
inklusive rättigheter för personer som 
tillhör minoriteter, och förbinder sig att 
främja dessa värden, får ansöka om att bli 
medlem av unionen. En europeisk stat som 
har ansökt om det kan bli medlem av 
unionen först när det har bekräftats att den 
uppfyller de kriterier för medlemskap som 
fastställdes vid Europeiska rådets möte i 
Köpenhamn i juni 1993 (nedan kallade 
Köpenhamnskriterierna) och förutsatt att 
unionen har förmåga att integrera den nya
medlemmen. Köpenhamnskriterierna gäller 
stabiliteten hos de institutioner som 
garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, 
mänskliga rättigheter och respekt för och 
skydd av minoriteter, förekomsten av en 
fungerande marknadsekonomi och 
kapaciteten att hantera konkurrenstrycket 
och marknadskrafterna i unionen samt 
kapaciteten att inte bara utnyttja 
rättigheterna utan även axla skyldigheterna 
enligt fördragen och att ansluta sig till den 
politiska, ekonomiska och monetära 
unionens mål.

(3) I artikel 49 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) anges 
att varje europeisk stat som respekterar 
värdena respekt för människans värdighet, 
frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och 
respekt för de mänskliga rättigheterna, 
inklusive rättigheter för personer som 
tillhör minoriteter, och förbinder sig att 
främja dessa värden, får ansöka om att bli 
medlem av unionen. En europeisk stat som 
har ansökt om det kan bli medlem av 
unionen först när det har bekräftats att den 
uppfyller de kriterier för medlemskap som 
fastställdes vid Europeiska rådets möte 
i Köpenhamn i juni 1993 (nedan kallade 
Köpenhamnskriterierna) och förutsatt att 
unionen har förmåga att integrera den nya 
medlemmen, vilket är ett väsentligt villkor 
som tidigare inte har beaktats tillräckligt. 
Köpenhamnskriterierna gäller stabiliteten 
hos de institutioner som garanterar 
demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga 
rättigheter och respekt för och skydd av 
minoriteter, förekomsten av en fungerande 
marknadsekonomi och kapaciteten att 
hantera konkurrenstrycket och 
marknadskrafterna i unionen samt 
kapaciteten att inte bara utnyttja 
rättigheterna utan även axla skyldigheterna 
enligt fördragen och att ansluta sig till den 
politiska, ekonomiska och monetära 
unionens mål.

Or. fr

Ändringsförslag 3
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(4) Utvidgningsprocessen bygger på 
fastställda kriterier samt stränga och 
rättvisa villkor. Varje stödmottagare 
bedöms på grundval av sina egna meriter. 
Bedömningen av de uppnådda framstegen 
och identifieringen av bristerna syftar till 
att ge incitament och vägledning för 
stödmottagarna i bilaga I att genomföra de 
nödvändiga långtgående reformerna. För 
att utvidgningen ska bli verklighet är ett 
kraftfullt engagemang för principen ”det 
grundläggande först”15av fortsatt 
avgörande betydelse. Framstegen mot 
anslutning beror på varje sökandes respekt 
för unionens värderingar och dess förmåga 
att genomföra nödvändiga reformer för att 
anpassa sina politiska, institutionella, 
rättsliga, förvaltningsmässiga och 
ekonomiska system till unionens 
bestämmelser, standarder, politik och 
praxis.

(4) Utvidgningsprocessen bygger i 
teorin på fastställda kriterier samt stränga 
och rättvisa villkor, även om den i 
praktiken har visat sig vara mycket mer 
otydlig och föga i överensstämmelse med 
dessa kriterier. Varje stödmottagare 
bedöms på grundval av sina egna meriter. 
Bedömningen av de uppnådda framstegen 
och identifieringen av bristerna syftar till 
att ge incitament och vägledning för 
stödmottagarna i bilaga I att genomföra de 
nödvändiga långtgående reformerna. För 
att utvidgningen ska bli verklighet är ett 
kraftfullt engagemang för principen ”det 
grundläggande först”15 av fortsatt 
avgörande betydelse. Framstegen mot 
anslutning beror på varje sökandes respekt 
för unionens värderingar och dess förmåga 
att genomföra nödvändiga reformer för att 
anpassa sina politiska, institutionella, 
rättsliga, förvaltningsmässiga och 
ekonomiska system till unionens 
bestämmelser, standarder, politik och 
praxis.

_________________ _________________

15 I strategin ”det grundläggande först” 
kopplas rättsstatsprincipen och 
grundläggande rättigheter samman med de 
två andra avgörande områdena i 
anslutningsprocessen: ekonomisk styrning 
– ökat fokus på ekonomisk utveckling och 
förbättrad konkurrenskraft – och stärkta 
demokratiska institutioner och reform av 
den offentliga förvaltningen.  Var och en 
av de tre grundpelarna är av avgörande 
betydelse för reformprocesserna i 
kandidatländerna och de potentiella 
kandidaterna och behandlar de viktigaste 
frågorna för medborgarna.

15 I strategin ”det grundläggande först” 
kopplas rättsstatsprincipen och 
grundläggande rättigheter samman med de 
två andra avgörande områdena i 
anslutningsprocessen: ekonomisk styrning 
– ökat fokus på ekonomisk utveckling och 
förbättrad konkurrenskraft – och stärkta 
demokratiska institutioner och reform av 
den offentliga förvaltningen. Var och en av 
de tre grundpelarna är av avgörande 
betydelse för reformprocesserna i 
kandidatländerna och de potentiella 
kandidaterna och behandlar de viktigaste 
frågorna för medborgarna.

Or. fr

Ändringsförslag 4
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens utvidgningspolitik är en 
investering i fred, säkerhet och stabilitet i 
Europa. Den erbjuder ökade ekonomiska 
möjligheter och handelsmöjligheter som 
gynnar både unionen och de länder som 
strävar efter att bli medlemsstater. 
Utsikterna till EU-medlemskap kan få en 
kraftfull omvälvande effekt, med positiva 
demokratiska, politiska, ekonomiska och 
samhälleliga förändringar.

(5) Unionens utvidgningspolitik är en 
investering i fred, säkerhet och stabilitet i 
Europa. Den erbjuder ökade ekonomiska 
möjligheter och handelsmöjligheter som 
gynnar både unionen och de länder som 
strävar efter att bli medlemsstater. 
Utsikterna till EU-medlemskap kan få en 
kraftfull omvälvande effekt, med positiva 
demokratiska, politiska, ekonomiska och 
samhälleliga förändringar. Denna 
utvidgningspolitik bör dock själv vara 
föremål för kontinuerlig bedömning för 
att garantera att unionen inte växer sig 
alltför stor alltför snabbt, till en punkt där 
den blir närapå ohanterlig, utan att det i 
stället rör sig om en tyglad, hållbar 
tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 5
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens utvidgningspolitik är en 
investering i fred, säkerhet och stabilitet i 
Europa. Den erbjuder ökade ekonomiska 
möjligheter och handelsmöjligheter som 
gynnar både unionen och de länder som 
strävar efter att bli medlemsstater. 
Utsikterna till EU-medlemskap kan få en 
kraftfull omvälvande effekt, med positiva 
demokratiska, politiska, ekonomiska och 
samhälleliga förändringar.

(5) Unionens utvidgningspolitik är en 
investering i fred, säkerhet och stabilitet i 
Europa. Den erbjuder ökade ekonomiska 
möjligheter och handelsmöjligheter som 
gynnar både unionen och de länder som 
strävar efter att bli medlemsstater. Det 
anses att utsikterna till EU-medlemskap 
kan få en kraftfull omvälvande effekt, med 
positiva demokratiska, politiska, 
ekonomiska och samhälleliga förändringar, 
även om fakta motsäger denna teori, 
såsom exemplet med Turkiet tydliggör.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin
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Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens utvidgningspolitik är en 
investering i fred, säkerhet och stabilitet i 
Europa. Den erbjuder ökade ekonomiska 
möjligheter och handelsmöjligheter som 
gynnar både unionen och de länder som 
strävar efter att bli medlemsstater. 
Utsikterna till EU-medlemskap kan få en 
kraftfull omvälvande effekt, med positiva 
demokratiska, politiska, ekonomiska och 
samhälleliga förändringar.

(5) Unionens utvidgningspolitik är en 
investering i fred, säkerhet och stabilitet i 
Europa. Den erbjuder ökade ekonomiska 
möjligheter och handelsmöjligheter som 
gynnar både unionen och de länder som 
strävar efter att bli medlemsstater. 
Utsikterna till EU-medlemskap kan få en 
kraftfull omvälvande effekt, med politiska, 
ekonomiska och samhälleliga förändringar.

Or. fr

Ändringsförslag 7
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Europeiska kommissionen 
bekräftade de konkreta meritbaserade 
utsikterna till EU-medlemskap för västra 
Balkan i sitt meddelande Ett trovärdigt 
utvidgningsperspektiv för och ökat EU-
engagemang med västra Balkan16. Detta är 
ett starkt budskap om stöd för hela västra 
Balkan och ett tecken på EU:s engagemang 
för regionens europeiska framtid.

(6) Europeiska kommissionen 
bekräftade de konkreta meritbaserade 
utsikterna till EU-medlemskap för västra 
Balkan i sitt meddelande Trovärdiga 
utsikter till EU-medlemskap och ett ökat 
EU-engagemang för västra Balkan16. Detta 
är ett starkt budskap om stöd för hela 
västra Balkan och ett tecken på EU:s 
engagemang för regionens europeiska 
framtid, trots att en tydligt stärkt 
opposition mot en ny utvidgning har 
observerats i den allmänna opinionen i 
olika medlemsstater.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, tillgängligt på 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1527620545365&ur
i=CELEX%3A52018DC0065

16 COM(2018) 65 final, tillgängligt på 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1527620545365&ur
i=CELEX%3A52018DC0065

Or. fr



PE628.369v01-00 8/23 AM\1163780SV.docx

SV

Ändringsförslag 8
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Europeiska kommissionen 
bekräftade de konkreta meritbaserade 
utsikterna till EU-medlemskap för västra 
Balkan i sitt meddelande Ett trovärdigt 
utvidgningsperspektiv för och ökat EU-
engagemang med västra Balkan16. Detta är 
ett starkt budskap om stöd för hela västra 
Balkan och ett tecken på EU:s engagemang 
för regionens europeiska framtid.

(6) Europeiska kommissionen 
bekräftade de konkreta meritbaserade 
utsikterna till EU-medlemskap för västra 
Balkan i sitt meddelande Trovärdiga 
utsikter till EU-medlemskap och ett ökat 
EU-engagemang för västra Balkan16. Detta 
är ett starkt budskap om stöd för hela 
västra Balkan och ett tecken på EU:s 
engagemang för regionens europeiska 
framtid. Detta måste emellertid balanseras 
mot EU:s förmåga att absorbera en sådan 
utvidgning.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, tillgängligt på 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1527620545365&ur
i=CELEX%3A52018DC0065

16 COM(2018) 65 final, tillgängligt på 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1527620545365&ur
i=CELEX%3A52018DC0065

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Stödet bör också tillhandahållas i 
överensstämmelse med de avtal som 
unionen ingått med de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I. Stödet bör i huvudsak 
inriktas på att bistå stödmottagarna i 
bilaga I för att stärka de demokratiska 
institutionerna och rättsstaten, reformera 
rättsväsendet och den offentliga 
förvaltningen, respektera de 
grundläggande rättigheterna och främja 

(7) Stödet bör också tillhandahållas i 
överensstämmelse med de avtal som 
unionen ingått med de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I. Stödet bör främja de 
viktigaste principer och rättigheter som 
fastställs i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter17. Stödet bör fortsätta att 
bistå deras ansträngningar att främja 
regionalt, makroregionalt och 
gränsöverskridande samarbete samt 
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jämställdhet mellan könen, tolerans, 
social delaktighet och icke-
diskriminering. Stöd bör också främja de 
viktigaste principer och rättigheter som 
fastställs i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter17. Stödet bör fortsätta att 
bistå deras ansträngningar att främja 
regionalt, makroregionalt och 
gränsöverskridande samarbete samt 
territoriell utveckling, bland annat genom 
genomförande av unionens makroregionala 
strategier. Det bör också stärka ländernas 
ekonomiska och sociala utveckling samt 
stödja en agenda för smart och hållbar 
tillväxt för alla, bland annat genom att 
genomföra politiken för regional 
utveckling och jordbruks- och 
landsbygdsutveckling samt social- och 
sysselsättningspolitiken, och utveckla den 
digitala ekonomin och det digitala 
samhället, även i överensstämmelse med 
flaggskeppsinitiativet En digital agenda för 
västra Balkan.

territoriell utveckling, bland annat genom 
genomförande av unionens makroregionala 
strategier. Det bör också stärka ländernas 
ekonomiska och sociala utveckling samt 
stödja en agenda för smart och hållbar 
tillväxt för alla, bland annat genom att 
genomföra politiken för regional 
utveckling och jordbruks- och 
landsbygdsutveckling samt social- och 
sysselsättningspolitiken, och utveckla den 
digitala ekonomin och det digitala
samhället, även i överensstämmelse med 
flaggskeppsinitiativet En digital agenda för 
västra Balkan.

_________________ _________________

17 Den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter proklamerades av 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen vid toppmötet om rättvisa 
jobb och tillväxt i Göteborg den 17 
november 2017.

17 Den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter proklamerades av 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen vid toppmötet om rättvisa 
jobb och tillväxt i Göteborg den 17 
november 2017.

Or. fr

Ändringsförslag 10
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är viktigt att ytterligare 
intensifiera samarbetet om migration, 
inbegripet gränsförvaltning, för att 
säkerställa tillgång till internationellt 
skydd, utbyte av relevant information, 
stärka migrationens utvecklingsfördelar, 
underlätta laglig migration och 

10) Det är viktigt att ytterligare 
intensifiera samarbetet om migration, 
inbegripet gränsförvaltning, för att 
säkerställa tillgång till internationellt 
skydd, utbyte av relevant information, 
stärka migrationens utvecklingsfördelar, 
underlätta laglig migration och 
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arbetskraftsmigration, förbättra 
gränskontrollerna samt fortsätta 
ansträngningarna att bekämpa irreguljär 
migration, människohandel och smuggling 
av migranter.

arbetskraftsmigration, förbättra 
gränskontrollerna samt fortsätta 
ansträngningarna att bekämpa irreguljär 
migration, människohandel och smuggling 
av migranter, samtidigt som man helt och 
fullt respekterar unionens ansvar enligt 
FN:s människorättsstadga.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Att stärka rättsstatsprincipen, 
däribland kampen mot korruption och 
organiserad brottslighet, och god 
samhällsstyrning, inbegripet en reform av 
den offentliga förvaltningen, är fortfarande 
centrala utmaningar för de flesta 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I 
och är avgörande för att stödmottagarna 
ska kunna närma sig unionen och senare 
fullt ut åta sig de förpliktelser som ett 
unionsmedlemskap medför. Med tanke på 
det långsiktiga perspektivet för de reformer 
som eftersträvas på dessa områden och 
behovet av att uppnå resultat, bör det 
finansiella stöd som ges i enlighet med 
denna förordning så snart som möjligt 
beakta de krav som ställs på de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I.

(11) Kampen mot korruption och 
organiserad brottslighet, och en god skötsel
av den offentliga förvaltningen, är 
fortfarande centrala utmaningar för de 
flesta stödmottagare som förtecknas i 
bilaga I och är avgörande för att 
stödmottagarna ska kunna närma sig 
unionen och senare fullt ut åta sig de 
förpliktelser som ett unionsmedlemskap 
medför. Med tanke på det långsiktiga 
perspektivet för de reformer som 
eftersträvas på dessa områden och behovet 
av att uppnå resultat, bör det finansiella 
stöd som ges i enlighet med denna 
förordning så snart som möjligt beakta 
ansträngningarna från stödmottagarnas 
sida.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(13) Stödmottagarna i bilaga I behöver 
vara bättre rustade för att ta itu med 
globala utmaningar såsom hållbar 
utveckling och klimatförändringar och 
anpassa sig till unionens insatser för att 
hantera dessa problem. För att ge uttryck 
för vikten av att bekämpa 
klimatförändringarna i enlighet med 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och målen för hållbar 
utveckling bör detta program bidra till att 
integrera klimatfrågor i unionens politik 
och till uppnåendet av det övergripande 
målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten 
ska bidra till klimatmålen. Åtgärder som 
bidrar till klimatmål förväntas stå för 16 % 
av programmets totala finansieringsram. 
De berörda åtgärderna kommer att 
identifieras under programmets utarbetande 
och genomförande och det övergripande 
bidraget från detta program bör omfattas av 
relevanta utvärderingar och översyner.

(13) Stödmottagarna i bilaga I behöver 
vara bättre rustade för att ta itu med 
globala utmaningar såsom hållbar 
utveckling och klimatförändringar och 
anpassa sig till unionens insatser för att 
hantera dessa problem. För att ge uttryck 
för vikten av att bekämpa 
klimatförändringarna i enlighet med 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och målen för hållbar 
utveckling bör detta program bidra till att 
integrera klimatfrågor i unionens politik 
och till uppnåendet av det övergripande 
målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten 
ska bidra till klimatmålen. Åtgärder som 
bidrar till klimatmål förväntas stå för 16 % 
av programmets totala finansieringsram.
När det gäller gränsöverskridande 
föroreningar, bör IPA-medlen i första 
hand gå till utarbetande och 
genomförande av projekt för att eliminera 
gränsöverskridande föroreningar. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under programmets utarbetande och
genomförande och det övergripande 
bidraget från detta program bör omfattas av 
relevanta utvärderingar och översyner.

Or. it

Ändringsförslag 13
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Stödmottagarna i bilaga I behöver 
vara bättre rustade för att ta itu med 
globala utmaningar såsom hållbar 
utveckling och klimatförändringar och 
anpassa sig till unionens insatser för att 
hantera dessa problem. För att ge uttryck 
för vikten av att bekämpa 
klimatförändringarna i enlighet med 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och målen för hållbar 
utveckling bör detta program bidra till att 

(13) Stödmottagarna i bilaga I behöver 
vara bättre rustade för att ta itu med 
globala utmaningar såsom hållbar 
utveckling och klimatförändringar och 
anpassa sig till unionens insatser för att 
hantera dessa problem. För att ge uttryck 
för vikten av att bekämpa 
klimatförändringarna i enlighet med 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och målen för hållbar 
utveckling bör detta program bidra till att 
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integrera klimatfrågor i unionens politik 
och till uppnåendet av det övergripande 
målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten 
ska bidra till klimatmålen. Åtgärder som 
bidrar till klimatmål förväntas stå för 16 % 
av programmets totala finansieringsram. 
De berörda åtgärderna kommer att 
identifieras under programmets utarbetande 
och genomförande och det övergripande 
bidraget från detta program bör omfattas av 
relevanta utvärderingar och översyner.

integrera klimatfrågor i unionens politik 
och till uppnåendet av det övergripande 
målet att 30 % av utgifterna i EU-budgeten 
ska bidra till klimatmålen. Åtgärder som 
bidrar till klimatmål förväntas stå för 16 % 
av programmets totala finansieringsram. 
De berörda åtgärderna kommer att 
identifieras under programmets utarbetande 
och genomförande och det övergripande 
bidraget från detta program bör omfattas av 
relevanta utvärderingar och översyner.

Or. en

Ändringsförslag 14
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Åtgärder inom ramen för detta 
instrument bör stödja genomförandet av
Förenta Nationernas Agenda 2030 för 
hållbar utveckling som en universell 
agenda, som EU och dess medlemsstater är 
fast beslutna att genomföra och som alla 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I har 
godkänt.

(14) Åtgärder inom ramen för detta 
instrument bör utan tvekan och som ett 
minimivillkor stödja genomförandet av 
Förenta Nationernas Agenda 2030 för 
hållbar utveckling som en universell 
agenda, som EU och dess medlemsstater är 
fast beslutna att genomföra och som alla 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I har 
godkänt.

Or. fr

Ändringsförslag 15
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kommissionen och 
medlemsstaterna bör se till att deras stöd 
uppfyller kraven på överensstämmelse, 
samordning och komplementaritet, särskilt 
genom regelbundna samråd och täta 

(16) Kommissionen och 
medlemsstaterna bör se till att deras stöd 
uppfyller kraven på överensstämmelse, 
samordning och komplementaritet, särskilt 
genom regelbundna samråd och täta 
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utbyten av information i alla skeden av 
stödprocessen. Nödvändiga steg bör också 
tas för att förbättra samordningen och 
komplementariteten, bland annat genom 
regelbundna samråd med andra givare. Det 
civila samhället bör få en mer 
framträdande roll, både inom program som 
genomförs genom statliga organ och i dess 
egenskap av direktmottagare av 
unionsstöd.

utbyten av information i alla skeden av 
stödprocessen. Nödvändiga steg bör också 
tas för att förbättra samordningen och 
komplementariteten, bland annat genom 
regelbundna samråd med andra givare. 
Stödet bör syfta till att garantera 
anpassning till unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla, 
åtgärder för partnerskapsprincipen och 
en integrerad strategi för territoriell 
utveckling. Det civila samhället bör få en 
mer framträdande roll, både inom program 
som genomförs genom statliga organ och i 
dess egenskap av direktmottagare av 
unionsstöd.

Or. it

Ändringsförslag 16
Marijana Petir

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Nationella sektoriella strategier 
och policyer måste garantera högsta 
möjliga skydd för miljön och naturen;
denna aspekt bör tydligt integreras i dessa 
strategier och policyer, efter att det har 
inrättats lämpliga förfaranden för 
miljökonsekvensbedömningar samt 
offentliga samråd, som bör pågå under 
minst 30 dagar; bedömningen bör även ta 
hänsyn till potentiella gränsöverskridande 
inverkningar på miljön och naturen.

Or. hr

Ändringsförslag 17
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Förslag till förordning
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 18
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Yttre åtgärder genomförs ofta i en 
instabil miljö vilket kräver en kontinuerlig 
och snabb anpassning till de föränderliga 
behoven hos unionens partner och till 
globala utmaningar såsom mänskliga 
rättigheter, demokrati och goda 
styrelseformer, säkerhet och stabilitet, 
klimatförändring och miljö samt irreguljär 
migration och dess bakomliggande orsaker. 
För att principen om förutsägbarhet ska 
kunna förenas med behovet att reagera 
snabbt på nya behov måste det finansiella 
genomförandet av programmen anpassas. 
För att öka unionens förmåga att svara på 

(26) Yttre åtgärder genomförs ofta i en 
instabil miljö vilket kräver en kontinuerlig 
och snabb anpassning till de föränderliga 
behoven hos unionens partner och till 
globala utmaningar såsom mänskliga 
rättigheter, demokrati och goda 
styrelseformer, säkerhet och stabilitet, 
klimatförändring och miljö samt irreguljär 
migration och dess bakomliggande orsaker, 
närmare bestämt brister i utvecklingen i 
migrationens ursprungsländer. För att 
principen om förutsägbarhet ska kunna 
förenas med behovet att reagera snabbt på 
nya behov måste det finansiella 
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oförutsedda behov och samtidigt respektera 
principen att unionens budget fastställs 
årsvis, bör denna förordning bibehålla 
möjligheten att utnyttja den flexibilitet som 
redan är möjlig genom budgetförordningen 
vad gäller andra politikområden, nämligen 
i form av överföringar och ingående av nya 
åtaganden för anslagna medel, för att 
säkerställa att EU-medlen används 
effektivt både för EU-medborgarna och de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I, 
och således maximera de EU-medel som är 
tillgängliga för insatser inom EU:s yttre 
åtgärder.

genomförandet av programmen anpassas. 
För att öka unionens förmåga att svara på 
oförutsedda behov och samtidigt respektera 
principen att unionens budget fastställs 
årsvis, bör denna förordning bibehålla 
möjligheten att utnyttja den flexibilitet som 
redan är möjlig genom budgetförordningen 
vad gäller andra politikområden, nämligen 
i form av överföringar och ingående av nya 
åtaganden för anslagna medel, för att 
säkerställa att EU-medlen används 
effektivt både för EU-medborgarna och de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I, 
och således maximera de EU-medel som är 
tillgängliga för insatser inom EU:s yttre 
åtgärder.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stärka rättsstatsprincipen, 
demokrati, respekt för de mänskliga 
rättigheterna, grundläggande rättigheter 
och folkrätten, det civila samhället och 
säkerheten samt förbättra 
migrationshanteringen, inklusive 
gränsförvaltningen.

(a) Stärka rättsstatsprincipen,
demokrati, respekt för de mänskliga 
rättigheterna, grundläggande rättigheter 
och folkrätten, det civila samhället och 
säkerheten samt förbättra hanteringen av 
invandringen, inklusive skyddet av 
gränserna och återvandring av sökande 
som fått avslag på sin asylansökan.

Or. fr

Ändringsförslag 20
Marijana Petir

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stärka rättsstatsprincipen, (a) Stärka rättsstatsprincipen, 
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demokrati, respekt för de mänskliga 
rättigheterna, grundläggande rättigheter 
och folkrätten, det civila samhället och 
säkerheten samt förbättra 
migrationshanteringen, inklusive 
gränsförvaltningen.

demokrati, respekt för de mänskliga 
rättigheterna, inklusive rättigheter för 
personer som tillhör minoriteter,
grundläggande rättigheter och folkrätten, 
det civila samhället och säkerheten samt 
förbättra migrationshanteringen, inklusive 
gränsförvaltningen.

Or. hr

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Stärka den ekonomiska och sociala 
utvecklingen, bland annat genom utökad 
konnektivitet och regional utveckling, 
jordbruks- och landsbygdsutveckling samt 
social- och sysselsättningspolitik, stärka 
skyddet av miljön, öka motståndskraften 
mot klimatförändringar, påskynda 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
och utveckla den digitala ekonomin och det 
digitala samhället.

(d) Stärka den ekonomiska och sociala 
utvecklingen, bland annat genom utökad 
konnektivitet och regional utveckling, 
jordbruks- och landsbygdsutveckling, utan 
konkurrenstryck på bidragsgivande stater,
samt social- och sysselsättningspolitik, 
stärka skyddet av miljön, öka 
motståndskraften mot klimatförändringar, 
påskynda övergången till en koldioxidsnål 
ekonomi och utveckla den digitala 
ekonomin och det digitala samhället.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Att tilldelningen av medel villkoras 
av mottagarstatens goda förvaltning av 
sina gränser och av de migrationsflöden 
som går via dess territorium.

Or. fr
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Ändringsförslag 23
Marijana Petir

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa sektoriella strategier och policyer 
bör vara föremål för adekvata 
bedömningar av påverkan på miljön och 
naturen.

Sektoriella strategier och policyer, 
grundade på bedömningsförfaranden med 
inkludering av offentliga samråd, bör 
innefatta lämpliga rekommendationer för 
att minska de potentiella negativa 
konsekvenser för miljön och naturen som 
skulle kunna orsakas av deras 
genomförande, inklusive det 
gränsöverskridande förfarandet om det 
bedöms att denna inverkan kan visa sig 
bortom de nationella gränserna, och 
föreskriva en lämplig övervakning på 
grundval av de kartlagda behoven.

Det gränsöverskridande förfarandet måste 
innefatta genomförandet av en 
konsekvensbedömning samt offentliga 
samråd i grannlandet i fråga, för att 
minimera inverkan på miljön och naturen 
till följd av genomförandet av en sådan 
sektoriell strategi eller policy.

De offentliga samråden ska pågå under 
minst 30 dagar.

Or. hr

Ändringsförslag 24
Marijana Petir

Förslag till förordning
Bilaga II – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) På ett tidigt stadium fastställa och (a) På ett tidigt stadium fastställa och 
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främja att de institutioner som är 
nödvändiga för att säkra rättsstatligheten 
fungerar som de ska. Insatser på detta 
område ska syfta till att inrätta oberoende, 
ansvariga och effektiva rättsväsenden, 
inklusive transparenta och meritbaserade 
system för rekrytering och främjande av 
rättsligt samarbete, utvärdering och 
befordran samt effektiva disciplinära 
förfaranden vid missförhållanden; se till att 
gedigna system inrättas för gränsskydd, 
hantering av migrationsströmmar och 
beviljande av asyl för behövande; ta fram 
effektiva verktyg för att förebygga och 
bekämpa organiserad brottslighet, 
migrantsmuggling, 
pengatvätt/finansiering av terrorism och 
korruption; främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna, rättigheterna för 
personer som tillhör minoriteter –
däribland romer, homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och 
intersexuella – och de grundläggande 
friheterna, inbegripet mediefrihet och 
dataskydd.

främja att de institutioner som är 
nödvändiga för att säkra rättsstatligheten 
fungerar som de ska. Insatser på detta 
område ska syfta till att inrätta oberoende, 
ansvariga och effektiva rättsväsenden, 
inklusive transparenta och meritbaserade 
system för rekrytering och främjande av 
rättsligt samarbete, utvärdering och 
befordran samt effektiva disciplinära 
förfaranden vid missförhållanden; främja 
och skydda de mänskliga rättigheterna, 
rättigheterna för personer som tillhör 
minoriteter – däribland romer, och de 
grundläggande friheterna, inbegripet 
mediefrihet och dataskydd.

Or. hr

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) På ett tidigt stadium fastställa och 
främja att de institutioner som är 
nödvändiga för att säkra rättsstatligheten 
fungerar som de ska. Insatser på detta 
område ska syfta till att inrätta oberoende, 
ansvariga och effektiva rättsväsenden, 
inklusive transparenta och meritbaserade 
system för rekrytering och främjande av 
rättsligt samarbete, utvärdering och 
befordran samt effektiva disciplinära 
förfaranden vid missförhållanden; se till att 
gedigna system inrättas för gränsskydd, 
hantering av migrationsströmmar och 

(a) På ett tidigt stadium fastställa och 
främja att de institutioner som är 
nödvändiga för att säkra rättsstatligheten 
fungerar som de ska. Insatser på detta 
område ska syfta till att inrätta oberoende, 
ansvariga och effektiva rättsväsenden, 
inklusive transparenta och meritbaserade 
system för rekrytering och främjande av 
rättsligt samarbete, utvärdering och 
befordran samt effektiva disciplinära 
förfaranden vid missförhållanden; se till att 
gedigna system inrättas för gränsskydd, 
hantering av migrationsströmmar och 
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beviljande av asyl för behövande; ta fram 
effektiva verktyg för att förebygga och 
bekämpa organiserad brottslighet, 
migrantsmuggling, pengatvätt/finansiering 
av terrorism och korruption; främja och 
skydda de mänskliga rättigheterna, 
rättigheterna för personer som tillhör 
minoriteter – däribland romer, 
homosexuella, bisexuella, transpersoner 
och intersexuella – och de grundläggande 
friheterna, inbegripet mediefrihet och 
dataskydd.

beviljande av asyl för personer efter en 
grundlig utredning av deras ansökan; ta 
fram effektiva verktyg för att förebygga 
och bekämpa organiserad brottslighet, 
migrantsmuggling, pengatvätt/finansiering 
av terrorism och korruption; främja 
medborgarnas rättigheter, kampen mot 
omskärelse, skyddet av produktionsdjur
och de grundläggande friheterna, 
inbegripet mediefrihet och dataskydd.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Marijana Petir

Förslag till förordning
Bilaga II – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Stärka kapaciteten att möta 
utmaningar gällande säkerhet och 
migration, bland annat genom inrättande 
av ett gediget system för gränsskydd, 
förebyggande och bekämpning av 
irreguljär migration, en effektiv politik för 
återvändande och återtagande, beviljande 
av asyl för dem som har rätt till sådan, 
utveckling av effektiva instrument för 
kamp mot organiserad brottslighet, 
människohandel, migrantsmuggling, 
penningstvätt, terrorfinansiering samt 
kamp mot korruption och stärkt 
samarbete med unionen för att bekämpa 
terrorism, radikalisering och hybridhot.

Or. hr

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Främja sysselsättning av god 
kvalitet och tillträde till arbetsmarknaden. 
Insatser på detta område ska syfta till att 
bekämpa hög arbetslöshet och inaktivitet 
genom att stödja en hållbar 
arbetsmarknadsintegration, särskilt för 
unga (framförallt för dem som varken 
arbetar eller studerar), kvinnor,
långtidsarbetslösa och alla 
underrepresenterade grupper. Åtgärder 
som ska stimulera nya arbetstillfällen av 
hög kvalitet och stödja en effektiv 
verkställighet av arbetsrättsliga 
bestämmelser och standarder i hela 
territoriet. Andra centrala insatsområden 
ska vara att stödja jämställdhet, främja 
anställbarhet och produktivitet, 
arbetstagares och företags anpassning till 
förändringar, inledandet av en varaktig 
social dialog samt modernisering och 
förstärkning av arbetsmarknadsinstitutioner 
såsom offentliga arbetsförmedlingar och 
yrkesinspektioner.

(h) Främja sysselsättning av god 
kvalitet och tillträde till arbetsmarknaden. 
Insatser på detta område ska syfta till att 
bekämpa hög arbetslöshet och inaktivitet 
genom att stödja en hållbar 
arbetsmarknadsintegration, särskilt för
unga (framförallt för dem som varken 
arbetar eller studerar) och
långtidsarbetslösa. Åtgärder som ska 
stimulera nya arbetstillfällen av hög 
kvalitet och stödja en effektiv 
verkställighet av arbetsrättsliga 
bestämmelser och standarder i hela 
territoriet. Andra centrala insatsområden 
ska vara att främja anställbarhet och 
produktivitet, arbetstagares och företags 
anpassning till förändringar, inledandet av 
en varaktig social dialog samt 
modernisering och förstärkning av 
arbetsmarknadsinstitutioner såsom 
offentliga arbetsförmedlingar och 
yrkesinspektioner.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Främja socialt skydd och 
integration samt bekämpa fattigdom. 
Insatser på detta område ska syfta till en 
modernisering av de sociala 
trygghetssystemen för ett ändamålsenligt, 
effektivt och tillräckligt skydd i alla skeden 
av livet och därmed verka för social 
integration, främja lika möjligheter för 
kvinnor och män samt hantera ojämlikhet 
och fattigdom. Insatserna på detta område 
ska även inriktas på integration av 
marginaliserade grupper som exempelvis 
romer; bekämpning av diskriminering på 

(i) Främja socialt skydd och 
integration samt bekämpa fattigdom. 
Insatser på detta område ska syfta till en 
modernisering av de sociala 
trygghetssystemen för ett ändamålsenligt, 
effektivt och tillräckligt skydd i alla skeden 
av livet och därmed verka för social 
integration, främja lika möjligheter för 
kvinnor och män samt hantera ojämlikhet 
och fattigdom. Insatserna på detta område 
ska även inriktas på bekämpning av 
diskriminering på grund av kön, ras, etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, 
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grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning; förbättrad 
tillgång till överkomliga, hållbara och 
högkvalitativa tjänster såsom 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
bostäder, hälso- och sjukvård samt 
grundläggande samhällstjänster och 
långtidssjukvård, bland annat genom att 
modernisera systemen för socialt skydd.

funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning; förbättrad tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster såsom förskoleverksamhet och 
barnomsorg, bostäder, hälso- och sjukvård 
samt grundläggande samhällstjänster och 
långtidssjukvård, bland annat genom att 
modernisera systemen för socialt skydd.

Or. fr

Ändringsförslag 29
Marijana Petir

Förslag till förordning
Bilaga II – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Främja socialt skydd och 
integration samt bekämpa fattigdom. 
Insatser på detta område ska syfta till en 
modernisering av de sociala 
trygghetssystemen för ett ändamålsenligt, 
effektivt och tillräckligt skydd i alla skeden 
av livet och därmed verka för social 
integration, främja lika möjligheter för 
kvinnor och män samt hantera ojämlikhet 
och fattigdom. Insatserna på detta område 
ska även inriktas på integration av 
marginaliserade grupper som exempelvis 
romer; bekämpning av diskriminering på 
grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning; förbättrad 
tillgång till överkomliga, hållbara och 
högkvalitativa tjänster såsom 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
bostäder, hälso- och sjukvård samt 
grundläggande samhällstjänster och 
långtidssjukvård, bland annat genom att 
modernisera systemen för socialt skydd.

(i) Främja socialt skydd och 
integration, särskilt när det gäller 
minoriteter, samt bekämpa fattigdom. 
Insatser på detta område ska syfta till en 
modernisering av de sociala 
trygghetssystemen för ett ändamålsenligt, 
effektivt och tillräckligt skydd i alla skeden 
av livet och därmed verka för social 
integration, främja lika möjligheter för 
kvinnor och män samt hantera ojämlikhet 
och fattigdom. Insatserna på detta område 
ska även inriktas på integration av 
marginaliserade grupper som exempelvis 
romer; bekämpning av diskriminering på 
grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning; förbättrad 
tillgång till överkomliga, hållbara och 
högkvalitativa tjänster såsom 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
bostäder, hälso- och sjukvård samt 
grundläggande samhällstjänster och 
långtidssjukvård, bland annat genom att 
modernisera systemen för socialt skydd.

Or. hr



PE628.369v01-00 22/23 AM\1163780SV.docx

SV

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) Öka jordbruks-, livsmedels- och 
fiskerisektorns kapacitet att hantera 
konkurrenstrycket och marknadskrafterna 
och successivt anpassa sig till unionens 
bestämmelser och standarder, samtidigt 
som ekonomiska, sociala och miljömässiga 
mål eftersträvas inom ramen för en 
balanserad territoriell utveckling av 
landsbygdsområden.

(p) Öka jordbruks-, livsmedels- och 
fiskerisektorns kapacitet att hantera 
konkurrenstrycket, som kan komma från 
mottagarländer för IPA III och som det är 
viktigt att gardera sig för, och 
marknadskrafterna och successivt anpassa 
sig till unionens bestämmelser och 
standarder, samtidigt som ekonomiska, 
sociala och miljömässiga mål eftersträvas 
inom ramen för en balanserad territoriell 
utveckling av landsbygdsområden.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Bilaga III – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främjande av sysselsättning, 
arbetskraftens rörlighet och social och 
kulturell delaktighet över gränserna, bland 
annat genom integration av 
gränsöverskridande arbetsmarknader, 
inbegripet gränsöverskridande rörlighet, 
gemensamma lokala 
sysselsättningsinitiativ, informations- och 
rådgivningstjänster och gemensam 
utbildning, jämställdhet, lika möjligheter, 
integration av invandrargrupper och 
sårbara grupper, investeringar till förmån 
för arbetsförmedlingar samt stöd till 
investeringar i offentlig sjukvårds- och 
socialtjänst.

(a) Främjande av sysselsättning, 
arbetskraftens rörlighet och social och 
kulturell delaktighet över gränserna, bland 
annat genom integration av 
arbetsmarknader genom
gränsöverskridande rörlighet för EU-
medborgare, gemensamma lokala 
sysselsättningsinitiativ, informations- och 
rådgivningstjänster och gemensam 
utbildning, jämställdhet, lika möjligheter, 
investeringar till förmån för 
arbetsförmedlingar samt stöd till 
investeringar i offentlig sjukvårds- och 
socialtjänst.

Or. fr
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Ändringsförslag 32
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Förslag till förordning
Bilaga IV – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Indikatorerna ska i tillämpliga fall vara 
könsuppdelade.

utgår

Or. fr
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