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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Målene for et instrument til 
førtiltrædelsesbistand er grundlæggende 
forskellige fra de generelle mål for 
Unionens optræden udadtil, eftersom dette 
instrument har til formål at forberede 
modtagerne i bilag I til et fremtidigt 
medlemskab af Unionen og støtte dem i 
tiltrædelsesprocessen. Det er derfor af 
afgørende betydning at have et særligt 
instrument til støtte for udvidelser og 
samtidig sikre dets komplementaritet med 
de generelle mål for Unionens optræden 
udadtil og navnlig med instrumentet for 
naboskab, udviklingssamarbejde og 
internationalt samarbejde (NDICI).

(2) Målene for et instrument til 
førtiltrædelsesbistand er grundlæggende 
forskellige fra de generelle mål for 
Unionens optræden udadtil, eftersom dette 
instrument har til formål at forberede 
modtagerne i bilag I til et fremtidigt 
medlemskab af Unionen og støtte dem i 
tiltrædelsesprocessen. Det er derfor af 
afgørende betydning at have et særligt 
instrument til støtte for udvidelser og 
samtidig sikre dets komplementaritet og 
sammenhæng med de generelle mål for 
Unionens optræden udadtil og navnlig med 
instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde (NDICI).

Ændringsforslag 2

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 

(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 og respekterer 
samtidig princippet om asymmetrisk og 
progressiv integration for at sikre en 
gnidningsløs overgang for de skrøbelige 
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samfundsmæssige forandringer. økonomier i de lande, der ønsker 
optagelse. Udsigten til EU-medlemskab 
har en meget kraftig forandrende virkning 
og forankrer positive demokratiske, 
politiske, økonomiske og 
samfundsmæssige forandringer.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der bør også ydes bistand i 
overensstemmelse med de aftaler, som 
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 
rettigheder16. 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 

(7) Der bør også ydes bistand i 
overensstemmelse med de aftaler, som 
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 
rettigheder16. Bistanden bør fortsat støtte 
modtagernes bestræbelser på at fremme 
regionalt, makroregionalt og 
grænseoverskridende samarbejde samt 
territorial udvikling, herunder ved at 
gennemføre Unionens makroregionale 
strategier. Den bør også fremme gode 
naboskabsforbindelser, forsoning og 
regionalt samarbejde. Bistanden bør 
styrke den økonomiske og sociale 
udvikling og den økonomiske styring hos 
disse modtagere, fremme økonomisk 
integration med EU's indre marked, 
herunder toldsamarbejde, fremme en 
åben og fair handel og dermed understøtte 
en dagsorden for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, bl.a. via gennemførelsen af 
politikker på områder som regional 
udvikling, landbrug og udvikling af 
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for Vestbalkan. 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.

_________________ _________________

16 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.

16 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.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Unionen bør støtte overgangen hen 
imod tiltrædelse til gavn for modtagerne i 
bilag I på grundlag af medlemsstaternes 
erfaringer. Dette samarbejde bør navnlig 
fokusere på at dele de erfaringer, som 
medlemsstaterne har høstet under 
reformprocessen.

(8) Unionen bør støtte overgangen hen 
imod tiltrædelse til gavn for modtagerne i 
bilag I på grundlag af medlemsstaternes 
erfaringer. Dette samarbejde bør navnlig 
fokusere på at dele de erfaringer, som 
medlemsstaterne har høstet under 
reformprocessen, især med hensyn til at 
styrke økonomisk samarbejde og 
toldsamarbejde og til at iværksætte fælles 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
korruption, smugling, hvidvaskning af 
penge og vareforfalskning.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Kommissionen bør tilskynde 
støttemodtagerne i bilag I til at 
samarbejde med EU om dets bestræbelser 
på at fremme multilateralisme og 
yderligere styrkelse af det internationale 
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handelssystem, herunder WTO-reformer.

Ændringsforslag 6

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) Styrkelse af retsstatsprincippet, 
bl.a. gennem bekæmpelse af korruption, 
hvidvaskning af penge og organiseret 
kriminalitet samt via god regeringsførelse, 
herunder reform af den offentlige 
forvaltning, retsvæsenets uafhængighed, 
gennemsigtighed, offentlige udbud, 
konkurrence, statsstøtte, intellektuelle 
ejendomsrettigheder og udenlandske 
investeringer, 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-
medlemskab.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I overensstemmelse med princippet 
om deltagelsesdemokrati bør 
Kommissionen fremme den 
parlamentariske kontrol hos hver af 
modtagerne i bilag I.

(12) I overensstemmelse med princippet 
om deltagelsesdemokrati bør 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
Europa-Parlamentet fremme den 
parlamentariske kontrol og de nationale 
parlamenters proaktive rolle i EU-
tiltrædelsesprocessen samt opfyldelsen af 
tiltrædelseskriterierne hos hver af 
modtagerne i bilag I.
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Ændringsforslag 8

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 rustet til at håndtere globale 
udfordringer som f.eks. bæredygtig 
udvikling og klimaændringer, til at 
tilstræbe en verdensorden, der bygger på 
regler og værdier, og til at 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.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Foranstaltninger i henhold til 
denne forordning bør også bidrage til de 
handelsrelaterede aspekter af Unionens 
eksterne forbindelser – såsom Aid for 
Trade-initiativer, samarbejde med 
tredjelande om due diligence i 
forsyningskæden for tin, tantal, wolfram 
og deres malme samt guld, 
Kimberleyprocessen, 
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bæredygtighedsaftalen og overvågningen 
af tredjelandes forpligtelser i henhold til 
GSP-forordningen – for at sikre politisk 
kohærens på EU-plan samt sikre og 
yderligere fremme handelsregler og -
bestemmelser inden for en multilateral 
ramme.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Prioriteterne for indsatsen med 
henblik på at nå målene inden for de 
relevante politikområder, der vil blive 
støttet i henhold til denne forordning, bør 
fastsættes i en programmeringsramme, der 
udarbejdes af Kommissionen i partnerskab 
med modtagerne i bilag I for den periode, 
som Unionens flerårige finansielle ramme 
for perioden 2021-2027 dækker, på 
grundlag af udvidelsesdagsorden og 
modtagernes særlige behov i 
overensstemmelse med de overordnede og 
specifikke mål, der er fastsat i denne 
forordning, og under behørig hensyntagen 
til de relevante nationale strategier. I 
programmeringsrammen bør det også 
fastlægges, hvilke områder der skal støttes, 
med angivelse af en vejledende tildeling pr. 
støtteområde, herunder et overslag over de 
klimarelaterede udgifter.

(17) Prioriteterne for indsatsen med 
henblik på at nå målene inden for de 
relevante politikområder, der vil blive 
støttet i henhold til denne forordning, bør 
fastsættes i en programmeringsramme, der 
udarbejdes af Kommissionen i samarbejde 
med Europa-Parlamentet og i partnerskab 
med modtagerne i bilag I for det tidsrum, 
som Unionens flerårige finansielle ramme 
for perioden 2021-2027 dækker, på 
grundlag af udvidelsesdagsorden og 
modtagernes særlige behov i 
overensstemmelse med de overordnede og 
specifikke mål, der er fastsat i denne 
forordning, og under behørig hensyntagen 
til de relevante nationale strategier. I 
programmeringsrammen bør det også 
fastlægges, hvilke områder der skal støttes, 
med angivelse af en vejledende tildeling pr. 
støtteområde, herunder et overslag over de 
klimarelaterede udgifter.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er i Unionens interesse at bistå 
modtagerne i bilag I i deres 
reformbestræbelser med henblik på 

(18) Det er i Unionens interesse at bistå 
modtagerne i bilag I i deres 
reformbestræbelser med henblik på 
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medlemskab af Unionen. Bistanden bør 
forvaltes med kraftigt fokus på resultater 
og med incitamenter for dem, der viser, at 
de er engageret i reformer gennem effektiv 
gennemførelse af førtiltrædelsesbistanden 
og fremskridt hen imod at opfylde 
kriterierne for medlemskab.

medlemskab af Unionen. Bistanden bør 
forvaltes med kraftigt fokus på resultater 
og med incitamenter for dem, der viser, at 
de er engageret i reformer gennem effektiv 
gennemførelse af førtiltrædelsesbistanden 
og fremskridt hen imod at opfylde 
kriterierne for medlemskab. Betydelige 
fremskridt, som modtagerne har gjort med 
hensyn til at åbne deres økonomiske miljø 
i overensstemmelse med EU-traktater og 
WTO-aftaler og til fuldt ud at gennemføre 
eksisterende aftaler med Unionen, ville 
være et positivt skridt i retning af EU-
medlemskab.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Overgangen fra Kommissionens 
direkte forvaltning af førtiltrædelsesmidler 
til indirekte forvaltning foretaget af 
modtagerne i bilag I bør ske gradvis og 
under hensyntagen til den respektive 
kapacitet hos disse modtagere. Ved 
tildelingen af bistand bør der fortsat gøres 
brug af de strukturer og instrumenter, som 
har bevist deres værdi i forbindelse med 
førtiltrædelsesprocessen.

(19) Overgangen fra Kommissionens 
direkte forvaltning af førtiltrædelsesmidler 
til indirekte forvaltning foretaget af 
modtagerne i bilag I bør ske gradvis og 
under hensyntagen til den respektive 
kapacitet hos disse modtagere. 
Overgangen bør stilles i bero, hvis EU-
midlerne anvendes på en ineffektiv måde, 
som giver anledning til betydelige 
mangler i de relevante forpligtelser. Ved 
tildelingen af bistand bør der fortsat gøres 
brug af de strukturer og instrumenter, som 
har bevist deres værdi i forbindelse med 
førtiltrædelsesprocessen.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Unionen bør tilstræbe den mest 
effektive anvendelse af de ressourcer, der 
er til rådighed, for at optimere virkningen 

(20) Unionen bør tilstræbe den mest 
effektive anvendelse af de ressourcer, der 
er til rådighed, for at optimere virkningen 
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af sine foranstaltninger udadtil. Dette bør 
ske ved hjælp af sammenhæng og 
komplementaritet blandt Unionens eksterne 
finansieringsinstrumenter samt skabelse af 
synergier med andre EU-politikker og -
programmer. Dette indebærer 
sammenhæng og overensstemmelse med 
makroøkonomisk bistand, når det er 
relevant.

af sine foranstaltninger udadtil. Dette bør 
ske ved hjælp af sammenhæng og 
komplementaritet blandt Unionens eksterne 
finansieringsinstrumenter samt skabelse af 
synergier med andre EU-politikker og -
programmer, navnlig handelsforbindelser 
mellem Unionen og modtagerne i bilag I. 
Dette indebærer sammenhæng og 
overensstemmelse med makroøkonomisk 
bistand, når det er relevant.

Ændringsforslag 14

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 
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.

(26) Foranstaltninger udadtil 
gennemføres ofte i et meget usikkert miljø, 
der kræver løbende og hurtig tilpasning til 
de nye behov, der opstår hos Unionens 
partnere, og til globale udfordringer som 
f.eks. menneskerettigheder, demokrati, god 
regeringsførelse, sikkerhed, stabilitet, 
klimaændringer og miljø, protektionisme
og irregulær migration samt 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.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. IPA III har til formål at støtte de i 
bilag I anførte modtageres bestræbelser på 
at vedtage og gennemføre de politiske, 
institutionelle, retlige, administrative, 
sociale og økonomiske reformer, som disse 
modtagere skal gennemføre for at 
overholde Unionens værdier og gradvis 
tilpasse sig Unionens regler, standarder, 
politikker og praksis med henblik på EU-
medlemskab, hvilket bidrager til deres 
stabilitet, sikkerhed og velstand.

1. IPA III har til formål at støtte de i 
bilag I anførte modtageres bestræbelser på 
at vedtage og gennemføre de politiske, 
institutionelle, retlige, administrative, 
sociale og økonomiske reformer, som disse 
modtagere skal gennemføre for at 
overholde den gældende EU-ret og 
Unionens værdier og gradvis tilpasse sig 
Unionens regler, standarder, politikker og 
praksis med henblik på EU-medlemskab, 
hvilket bidrager til deres stabilitet, 
sikkerhed og velstand.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at styrke den offentlige forvaltnings 
effektivitet og støtte strukturelle reformer 
og god regeringsførelse på alle niveauer

b) at styrke den offentlige forvaltnings 
effektivitet, sikre dommernes 
uafhængighed, retsstatsprincippet, 
respekten for menneskerettighederne og 
de grundlæggende frihedsrettigheder og 
støtte strukturelle reformer og god 
regeringsførelse på alle niveauer, herunder 
på områderne for offentlige udbud, 
statsstøtte, konkurrence, udenlandske 
investeringer og intellektuelle 
ejendomsrettigheder

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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c) at sørge for udformning af regler, 
standarder, politikker og praksis i 
overensstemmelse med Unionens hos 
modtagerne i bilag I og styrke forsoning, 
gode naboskabsforbindelser, 
mellemfolkelige kontakter og 
kommunikation

c) at sørge for udformning af regler, 
standarder, politikker og praksis i 
overensstemmelse med Unionens hos 
modtagerne i bilag I, også med henblik på 
at få det fulde udbytte af de bilaterale
instrumenter til økonomisk integration, 
som stabiliserings- og 
associeringsaftalerne rummer, og styrke 
forsoning, gode naboskabsforbindelser, 
mellemfolkelige kontakter og 
kommunikation

Ændringsforslag 18

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 økonomisk og social
udvikling og samarbejde, bl.a. gennem 
øget konnektivitet og regional udvikling, 
udvikling af landbrug og landdistrikter, 
harmonisering af sundheds- og 
plantesundhedsstandarder, 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

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at støtte det territoriale og 
grænseoverskridende samarbejde.

e) at støtte det territoriale og 
grænseoverskridende samarbejde, 
herunder på tværs af søgrænser, og 
fremme handelsmæssige og økonomiske 
forbindelser ved fuldt ud at gennemføre 
eksisterende aftaler med Unionen og 
bekæmpe smugling og forfalskning.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De rammer for 
udvidelsespolitikken, der er fastlagt af Det 
Europæiske Råd og Rådet, de retligt 
bindende aftaler med modtagerne i bilag I 
og de relevante beslutninger fra Europa-
Parlamentet, Kommissionens meddelelser 
eller fælles meddelelser fra Kommissionen 
og Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
udgør den overordnede politiske ramme for 
gennemførelsen af denne forordning. 
Kommissionen sikrer sammenhæng 
mellem bistanden og rammerne for 
udvidelsespolitikken.

1. De rammer for 
udvidelsespolitikken, der er fastlagt af Det 
Europæiske Råd og Rådet, de retligt 
bindende aftaler med modtagerne i bilag I 
og de relevante beslutninger fra Europa-
Parlamentet, resultater og konklusioner 
fra overvågningsgrupper, Europa-
Parlamentets missioner og delegationer, 
Kommissionens meddelelser eller fælles 
meddelelser fra Kommissionen og 
Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
udgør den overordnede politiske ramme for 
gennemførelsen af denne forordning. 
Kommissionen sikrer sammenhæng 
mellem bistanden og rammerne for 
udvidelsespolitikken.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der skal sikres en afbalanceret, 
afpolitiseret og ikkediskriminerende 
fordeling af midlerne over hele landet og 
på alle samfundsniveauer.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bistand, der ydes under IPA III, 1. Bistand, der ydes under IPA III, 
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skal baseres på en IPA-
programmeringsramme til opfyldelse af de 
specifikke mål, som er omhandlet i 
artikel 3. IPA-programmeringsrammen 
fastlægges af Kommissionen for den 
periode, som Unionens flerårige finansielle 
ramme dækker.

skal baseres på en IPA-
programmeringsramme til opfyldelse af de 
specifikke mål, som er omhandlet i 
artikel 3. IPA-programmeringsrammen 
fastlægges af Kommissionen efter høring 
af Europa-Parlamentet for den periode, 
som Unionens flerårige finansielle ramme 
dækker.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bistanden målrettes og tilpasses til den 
specifikke situation hos modtagerne i 
bilag I under hensyntagen til den yderligere 
indsats, der er nødvendig for at opfylde 
kriterierne for medlemskab, samt disse 
modtageres kapacitet. Bistanden 
differentieres med hensyn til 
anvendelsesområde og intensitet afhængigt 
af behov, reformvilje og de fremskridt, der 
gøres med gennemførelsen af de 
pågældende reformer.

Bistanden målrettes og tilpasses til den 
specifikke situation hos modtagerne i bilag
I under hensyntagen til den yderligere 
indsats, der er nødvendig for at opfylde 
kriterierne for medlemskab, samt disse 
modtageres kapacitet. Bistanden 
differentieres med hensyn til 
anvendelsesområde og intensitet afhængigt 
af behov, reformvilje og de fremskridt, der 
gøres med gennemførelsen af de 
pågældende reformer, idet der tages 
hensyn til behovet for bæredygtig 
økonomisk udvikling og vækst, et godt 
forretnings- og investeringsklima og 
finanspolitisk konsolidering.
Kommissionen fører regelmæssigt tilsyn 
med og evaluerer de opnåede fremskridt. 

Unionens bistand suspenderes eller 
suspenderes delvis, hvis der ikke gøres 
tilfredsstillende fremskridt med hensyn til 
at opfylde de specifikke målsætninger i 
artikel 3, eller hvis en modtager ikke 
overholder princippet om demokrati, 
retsstatsprincippet, 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder eller 
overtræder forpligtelserne i de relevante 
aftaler, der er indgået med Unionen. På 
samme betingelser og efter anmodning fra 
Europa-Parlamentet undersøger 
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Kommissionen suspensionen eller den 
delvise suspension af EU-bistanden og 
rapporterer tilbage, idet den begrunder 
beslutningen.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For at sikre større ansvarlighed, 
gennemsigtighed og bedre målretning af 
udgifter under fondene overvåger 
Kommissionen nøje den samlede 
procedure for projektgennemførelsen ved 
hjælp af en solid og konsekvent 
mekanisme og foretager kvalitative og 
kvantitative evalueringsanalyser for at 
spore fremskridt med hensyn til de 
fastsatte mål. Europa-Parlamentet har 
beføjelse til at anmode Kommissionen om 
at undersøge specifikke tilfælde, hvor 
proceduren i henhold til denne forordning 
ikke er blevet fulgt af modtagerne, og til at 
træffe de nødvendige foranstaltninger, 
hvis der foreligger berettigede elementer.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – punkt 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 

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 magtdeling, 
etablering af uafhængige, ansvarlige og 
effektive retssystemer, herunder 
gennemsigtige og meritbaserede 
ansættelses-, bedømmelses- og 
forfremmelsessystemer og effektive 
disciplinære procedurer i tilfælde af 
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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.

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 medie- og 
ytringsfriheden og databeskyttelse.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – punkt c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Styrkelse af den økonomiske 
styring: Tiltagene skal sigte mod støtte til 
deltagelse i Unionens økonomiske 
reformprogram (ERP) og et systematisk 
samarbejde med internationale finansielle 
institutioner om grundprincipperne for den 
økonomiske politik. Styrkelse af 
kapaciteten til at øge den 
makroøkonomiske stabilitet og støtte til 
fremskridtene i retning af at blive en 
fungerende markedsøkonomi med evne til 
at klare konkurrencepresset og 
markedskræfterne i Unionen.

c) Styrkelse af den økonomiske 
styring: Tiltagene skal sigte mod støtte til 
deltagelse i Unionens økonomiske 
reformprogram (ERP) og et systematisk 
samarbejde med internationale finansielle 
institutioner om grundprincipperne for den 
økonomiske politik. Styrkelse af 
kapaciteten til at øge den 
makroøkonomiske stabilitet og støtte til 
fremskridtene i retning af bæredygtig 
udvikling og af at blive en fungerende 
markedsøkonomi med evne til at klare 
konkurrencepresset og markedskræfterne i 
Unionen.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – punkt h

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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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)), kvinder, 
langtidsarbejdsløse og alle 
underrepræsenterede grupper. 
Foranstaltningerne skal stimulere skabelse 
af kvalitetsjob og den effektive 
håndhævelse af arbejdsmarkedsregler og -
standarder og kollektiv forhandling 
baseret på ILO-arbejdsstandarder 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.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – punkt k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) Forbedring af miljøet i den private 
sektor og virksomhedernes 
konkurrenceevne, herunder intelligent 
specialisering, som de vigtigste drivkræfter 
for vækst, jobskabelse og samhørighed. 
Projekter, der forbedrer erhvervsklimaet, 
skal prioriteres.

k) Forbedring af miljøet i den private 
sektor og virksomhedernes, navnlig 
SMV'ernes, konkurrenceevne, herunder 
intelligent specialisering, som de vigtigste 
drivkræfter for vækst, jobskabelse og 
samhørighed. Bæredygtige projekter, der 
forbedrer erhvervsklimaet, skal prioriteres.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – punkt d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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da) fremme af fjernelsen af 
unødvendige handelsbarrierer, herunder 
bureaukratiske forhindringer og told- og 
ikketoldmæssige barrierer

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag IV – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende centrale resultatindikatorer 
anvendes til at måle Unionens bidrag til 
opfyldelsen af de specifikke mål:

Følgende centrale resultatindikatorer 
anvendes til at måle Unionens bidrag til 
opfyldelsen af de specifikke mål og til at 
måle modtagernes fremskridt:

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Forsoning, gode 
naboskabsforbindelser og internationale 
forpligtelser.
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