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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Europa-Parlamentets 
beslutning af 14. marts 2018 om den 
næste FFR: forberedelse af Parlamentets 
holdning til den flerårige finansielle 
ramme efter 2020,

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Unionens handelspolitik skal være 
i overensstemmelse med Unionens øvrige 
eksterne og interne politikker og skal 
respektere princippet om udviklingsvenlig 
politikkohærens som fastsat i traktaterne 
for at sikre gennemsigtighed, stabilitet og 
mere lige konkurrencevilkår. En 
solidarisk og fair handelspolitik i 
overensstemmelse med målene for 
bæredygtig udvikling og fremme af 
menneskerettighederne kan yde et vigtigt 
bidrag til udryddelse af fattigdom.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Instrumentet muliggør 
foranstaltninger til støtte for disse mål og 
for politikkerne for foranstaltninger udadtil 

(6) Instrumentet muliggør 
foranstaltninger til støtte for disse mål og 
for politikkerne for foranstaltninger udadtil 
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og bygger videre på de foranstaltninger, 
der tidligere fik støtte i henhold til 
forordning (EU) nr. 233/201446, 11. 
Europæiske Udviklingsfonds interne 
aftale47 og gennemførelsesforordning48, 
forordning (EU) nr. 232/201449, forordning 
(EU) nr. 230/201450, forordning (EU) nr. 
235/201451, forordning (EU) nr. 
234/201452, forordning (Euratom) nr. 
237/201453, forordning (EU) nr. 
236/201454, afgørelse nr. 466/2014/EU, 
forordning (EF, Euratom) nr. 480/200955 
og forordning (EU) 2017/160156.

og bygger videre på de foranstaltninger, 
der tidligere fik støtte i henhold til 
forordning (EU) nr. 233/201446, 11. 
Europæiske Udviklingsfonds interne 
aftale47 og gennemførelsesforordning48, 
forordning (EU) nr. 232/201449, forordning 
(EU) nr. 230/201450, forordning (EU) nr. 
235/201451, forordning (EU) nr. 
234/201452, forordning (Euratom) nr. 
237/201453, forordning (EU) nr. 
236/201454, afgørelse nr. 466/2014/EU, 
forordning (EF, Euratom) nr. 480/200955 
og forordning (EU) 2017/160156. Denne 
forenklede og strømlinede arkitektur for 
de europæiske finansielle instrumenter 
(EFI'er) bør respektere målene for EU's 
underliggende politikker og øge 
gennemsigtigheden, ansvarligheden, 
effektiviteten, sammenhængen og 
samtidig give mulighed for fleksibilitet i 
EU's midler til foranstaltninger udadtil.

_________________ _________________
46 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 233/2014 af 11. marts 
2014 om oprettelse af et instrument til 
finansiering af udviklingssamarbejde for 
perioden 2014-2020 (EUT L 77 af 
15.3.2014, s. 44).

46 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 233/2014 af 11. marts 
2014 om oprettelse af et instrument til 
finansiering af udviklingssamarbejde for 
perioden 2014-2020 (EUT L 77 af 
15.3.2014, s. 44).

47 Intern aftale mellem repræsentanterne 
for Den Europæiske Unions 
medlemsstaters regeringer, forsamlet i 
Rådet, om finansiering af Den Europæiske 
Unions bistand i henhold til den flerårige 
finansielle ramme for perioden 2014-2020 i 
overensstemmelse med AVS-EU-
partnerskabsaftalen samt om tildeling af 
finansiel bistand til de oversøiske lande og 
territorier, på hvilke fjerde del i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse (EUT L 
210 af 6.8.2013, s. 1).

47 Intern aftale mellem repræsentanterne 
for Den Europæiske Unions 
medlemsstaters regeringer, forsamlet i 
Rådet, om finansiering af Den Europæiske 
Unions bistand i henhold til den flerårige 
finansielle ramme for perioden 2014-2020 i 
overensstemmelse med AVS-EU-
partnerskabsaftalen samt om tildeling af 
finansiel bistand til de oversøiske lande og 
territorier, på hvilke fjerde del i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse (EUT L 
210 af 6.8.2013, s. 1).

48 Rådets forordning (EU) 2015/322 af 2. 
marts 2015 om gennemførelse af 11. 
Europæiske Udviklingsfond (EUT L 58 af 
3.3.2015, s. 1).

48 Rådets forordning (EU) 2015/322 af 2. 
marts 2015 om gennemførelse af 11. 
Europæiske Udviklingsfond (EUT L 58 af 
3.3.2015, s. 1).

49 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 232/2014 af 11. marts 

49 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 232/2014 af 11. marts 
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2014 om oprettelse af et europæisk 
naboskabsinstrument (EUT L 77 af 
15.3.2014, s. 27).

2014 om oprettelse af et europæisk 
naboskabsinstrument (EUT L 77 af 
15.3.2014, s. 27).

50 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 
2014 om oprettelse af et instrument, der 
bidrager til stabilitet og fred (EUT L 77 af 
15.3.2014, s. 1).

50 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 
2014 om oprettelse af et instrument, der 
bidrager til stabilitet og fred (EUT L 77 af 
15.3.2014, s. 1).

51 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 235/2014 af 11. marts 
2014 om oprettelse af et 
finansieringsinstrument for demokrati og 
menneskerettigheder på verdensplan (EUT 
L 77 af 15.3.2014, s. 85).

51 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 235/2014 af 11. marts 
2014 om oprettelse af et 
finansieringsinstrument for demokrati og 
menneskerettigheder på verdensplan (EUT 
L 77 af 15.3.2014, s. 85).

52 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 234/2014 af 11. marts 
2014 om oprettelse af et 
partnerskabsinstrument for samarbejde 
med tredjelande (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 
77).

52 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 234/2014 af 11. marts 
2014 om oprettelse af et 
partnerskabsinstrument for samarbejde 
med tredjelande (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 
77).

53 Rådets forordning (Euratom) nr. 
237/2014 af 13. december 2013 om 
oprettelse af et instrument for samarbejde 
om sikkerhed på det nukleare område 
(EUT L 77 af 15.3.2014, s. 109).

53 Rådets forordning (Euratom) nr. 
237/2014 af 13. december 2013 om 
oprettelse af et instrument for samarbejde 
om sikkerhed på det nukleare område 
(EUT L 77 af 15.3.2014, s. 109).

54 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 236/2014 af 11. marts 
2014 om fælles regler og procedurer for 
gennemførelse af instrumenterne for 
Unionens optræden udadtil (EUT L 77 af 
15.3.2014, s. 95).

54 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 236/2014 af 11. marts 
2014 om fælles regler og procedurer for 
gennemførelse af instrumenterne for 
Unionens optræden udadtil (EUT L 77 af 
15.3.2014, s. 95).

55 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af 
en garantifond for aktioner i forhold til 
tredjeland (EUT L 145 af 10.6.2009, s. 10).

55 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af 
en garantifond for aktioner i forhold til 
tredjeland (EUT L 145 af 10.6.2009, s. 10).

56 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1601 af 26. 
september 2017 om oprettelse af Den 
Europæiske Fond for Bæredygtig 
Udvikling (EFSD), en EFSD-garanti og en 
EFSD-garantifond. 

56 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1601 af 26. 
september 2017 om oprettelse af Den 
Europæiske Fond for Bæredygtig 
Udvikling (EFSD), en EFSD-garanti og en 
EFSD-garantifond.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

57 Undertegnet i New York den 22. april 
2016.

58 Addis Ababa-handlingsplanen fra den 
tredje internationale konference om 
udviklingsfinansiering, der blev vedtaget 

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

den 16. juni 2015 og godkendt af FN's 
Generalforsamling den 27. juli 2015 
(A/RES/69/313).

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Unionen gentager sin fulde støtte 
til multilateralismens vedvarende værdi 
og opfordrer til en handelsdagsorden, som 
er baseret på fri, fair og regelbaseret 
handel til gavn for alle, og som støtter 
dagsordenen for bæredygtig udvikling ved 
at inkludere sociale og miljømæssige 
rettigheder og menneskerettighederne 
samt sikrer, at harmoniserede fælles 
regler anvendes ens over for alle. Det 
haster nu med at komme i gang med 
moderniseringen af WTO i lyset af den 
seneste internationale udvikling og 
grundlæggende at revidere flere aspekter 
af WTO's funktionsmåde med henblik på 
at øge både organisationens effektivitet og 
dens legitimitet.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Gennemførelsen af forordningen 
bør bygge på de fem prioriteter, der er 
fastlagt i den globale strategi for Den 
Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (den "globale strategi"), 
som blev forelagt den 19. juni 2016, og 
som repræsenterer Unionens vision og 
rammer for et fælles og ansvarlig eksternt 
engagement i partnerskab med andre for at 
fremme sine værdier og interesser. 
Unionen bør uddybe partnerskaberne og 

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

fremme politisk dialog og fælles svar på 
globale udfordringer. Unionens indsats bør 
i alle aspekter understøtte dens interesser 
og værdier, herunder fremme af 
demokrati og menneskerettigheder, 
bevarelse af fred, konfliktforebyggelse, 
mægling og genopbygning efter 
konflikter, hvilket omfatter fremme af 
kvinders rolle i alle faser, styrkelse af den 
internationale sikkerhed, håndtering af de 
underliggende årsager til tvangsmigration 
og -fordrivelse og bistand til befolkninger, 
lande og regioner, der står over for 
naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer, fremme af økonomiske 
reformer og tilvejebringelse af 
betingelserne for at skabe en international 
retlig ramme for beskyttelse af fordrevne 
personer som følge af klimaændringer, 
fremme af en retfærdig, bæredygtig og 
regel- og værdibaseret handelspolitik som 
et redskab til udvikling og til at forbedre 
retsstatsprincippet og 
menneskerettighederne, herunder fremme 
af et internationalt forbud mod handel 
med varer, der anvendes til tortur og 
henrettelse, økonomisk diplomati og 
samarbejde, fremme af digitale løsninger 
og teknologier, håndtering af globale 
sundhedstrusler og fremme af den 
internationale dimension i Unionens 
politikker. Unionen bør, når den fremmer 
sine interesser, efterleve og fremme høje 
sociale, arbejdsmarkedsmæssige og 
miljømæssige standarder, herunder med 
hensyn til klimaændringer, 
retsstatsprincippet og respekten for 
folkeretten og menneskerettighederne, 
herunder med hensyn til humanitær 
folkeret og international 
menneskerettighedslovgivning.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Den nye europæiske konsensus om 
udvikling ("konsensus")60, der blev 
undertegnet den 7. juni 2017, udstikker 
rammen for Unionens og dens 
medlemsstaters fælles tilgang til 
udviklingssamarbejde med henblik på at 
gennemføre 2030-dagsordenen og Addis 
Abeba-handlingsplanen, som søger at 
skabe bæredygtig udvikling og 
fremskynde omstillingen ved at lægge 
vægt på tværgående elementer i 
udviklingspolitikken såsom ligestilling 
mellem kønnene, unge, investeringer og 
handel, bæredygtig energi og 
klimaindsats, god regeringsførelse, 
demokrati, retsstatsprincippet og 
menneskerettigheder samt migration og 
mobilitet med henblik på at bidrage til alle 
Unionens eksterne politikker, herunder 
den fælles handelspolitik, og til de mål, 
der er fastlagt i FN's 2030-dagsorden for 
bæredygtig udvikling. Udryddelse af 
fattigdom, bekæmpelse af 
forskelsbehandling og ulighed, sikring af, 
at ingen lades i stikken, og øget 
modstandskraft er kernen i politikken for 
udviklingssamarbejde.

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

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

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Den europæiske naboskabspolitik, 
som ændret i 201562, har i 

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

overensstemmelse med Unionens vigtigste 
politiske prioriteter til formål at stabilisere 
nabolandene og gøre dem bedre rustet, bl.a. 
gennem øget økonomisk udvikling. For at 
nå denne målsætning fokuseres der i den 
ændrede europæiske naboskabspolitik på 
fire prioriterede områder: god 
regeringsførelse, demokrati, 
retsstatsprincippet og 
menneskerettighederne med særligt fokus 
på større samarbejde med civilsamfundet, 
økonomisk udvikling, sikkerhed, migration 
og mobilitet, herunder håndtering af de 
grundlæggende årsager til tvangsmigration 
og -fordrivelse. Differentiering og større 
gensidigt ejerskab kendetegner den 
europæiske naboskabspolitik, hvori det 
anerkendes, at der er forskellige grader af 
engagement, og tages hensyn til de enkelte 
landes ønsker, hvad angår arten af og 
prioriteterne for deres partnerskab med 
Unionen. Inden for rammerne af 
naboskabspolitikken har Unionen indgået 
aftale med flere naboskabspartnerlande 
om forhandling og indgåelse af ambitiøse, 
dybtgående og omfattende 
frihandelsaftaler. Disse aftaler sigter ikke 
kun mod at forbedre markedsadgangen og 
fremme investeringsklimaet, men bidrager 
også til at nå naboskabspolitikkens 
generelle mål såsom en bæredygtig og 
inklusiv økonomisk og social udvikling, 
der er til gavn for alle. Civilsamfundet i 
hvert af partnerlandene og i Unionen, de 
nationale parlamenter og Europa-
Parlamentet bør inddrages i 
forhandlingsprocesserne og i 
overvågningen af gennemførelsen af disse 
aftaler. Denne forordning bør derfor 
støtte forhandlingen af disse aftaler og 
den korrekte gennemførelse af de 
indgåede aftaler.

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

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



PE629.557v05-00 12/29 AD\1176749DA.docx

DA

november 2015. november 2015.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Denne forordning bør også 
bidrage til de handelsrelaterede aspekter 
af Unionens eksterne forbindelser såsom 
samarbejde med tredjelande om due 
diligence i forsyningskæden for tin, tantal 
og guld, Kimberleyprocessen, 
bæredygtighedsaftalen samt 
gennemførelsen af forpligtelser i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 978/20121a (GSP-
forordningen), samarbejde inden for 
rammerne af retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet (FLEGT) samt Aid for 
Trade-initiativer for at sikre 
sammenhæng og gensidig støtte mellem 
EU's handels- og udviklingspolitiske mål 
og aktioner.
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. 
oktober 2012 om anvendelse af et 
arrangement med generelle 
toldpræferencer og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 
(EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1).

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Det er vigtigt at øge samarbejdet 
om migration med partnerlande, idet 
fordelene ved en styret og regulær 

(29) Det er vigtigt at øge samarbejdet 
om migration med partnerlande, idet 
fordelene ved en styret og regulær 
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migration skal høstet, mens den irregulære 
migration skal tackles. Et sådant 
samarbejde bør bidrage til at sikre adgang 
til international beskyttelse, håndtering af 
de grundlæggende årsager til irregulær 
migration, øget grænseforvaltning, fortsat 
bekæmpelse af irregulær migration, 
menneskehandel og smugling af migranter, 
en fortsat indsats med hensyn til 
tilbagesendelse, tilbagetagelser og 
reintegrering, når dette er relevant, på 
grundlag af gensidig ansvarlighed og fuld 
opfyldelse af humanitære forpligtelser og 
menneskerettighedsforpligtelser. 
Tredjelandes effektive samarbejde med 
Unionen på dette område bør derfor være 
en integreret del af de generelle principper 
i denne forordning. Det er vigtigt at skabe 
større sammenhæng mellem migrations- og 
udviklingssamarbejdspolitikken, hvis det 
skal sikres, at udviklingsbistanden hjælper 
partnerlandene til at styre migrationen 
mere effektivt. Denne forordning bør 
bidrage til en koordineret, holistisk og 
struktureret tilgang til migration, idet der 
bør skabes størst mulig synergi, og 
løftestangseffekten bør udnyttes.

migration skal høstet, mens den irregulære 
migration skal tackles. Et sådant 
samarbejde bør bidrage til at sikre adgang 
til international beskyttelse, håndtering af 
de grundlæggende årsager til 
tvangsmigration og -fordrivelse, øget 
grænseforvaltning, fortsat bekæmpelse af 
irregulær migration, menneskehandel og 
smugling af migranter, en fortsat indsats 
med hensyn til tilbagesendelse, 
tilbagetagelser og reintegrering, når dette 
er relevant, på grundlag af gensidig 
ansvarlighed og fuld opfyldelse af 
humanitære forpligtelser og 
menneskerettighedsforpligtelser. 
Tredjelandes effektive samarbejde med 
Unionen på dette område bør derfor være 
en integreret del af de generelle principper 
i denne forordning. Det er vigtigt at skabe 
større sammenhæng mellem migrations- og 
udviklingssamarbejdspolitikken, hvis det 
skal sikres, at udviklingsbistanden hjælper 
partnerlandene til at styre migrationen 
mere effektivt. Denne forordning bør 
bidrage til en koordineret, holistisk og 
struktureret tilgang til migration, idet der 
bør skabes størst mulig synergi, og 
løftestangseffekten bør udnyttes.

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Formålet med EFSD+ er at støtte 
investeringer og derved bidrage til 
opfyldelsen af målene for bæredygtig 
udvikling ved at fremme en bæredygtig og 
inklusiv økonomisk og social udvikling og 
fremme den samfundsøkonomiske 
modstandskraft i partnerlande, idet der især 
fokuseres på udryddelse af fattigdom, 
bæredygtig og inklusiv vækst, skabelse af 

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

anstændigt arbejde og økonomiske 
muligheder, navnlig for kvinder og unge, 
færdigheder og iværksætteri, 
samfundsøkonomiske sektorer, 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder samt på at tackle de 
specifikke underliggende årsager til 
irregulær migration i overensstemmelse 
med de relevante vejledende 
programmeringsdokumenter. Der bør 
lægges særlig vægt på skrøbelige eller 
konfliktramte lande, de mindst udviklede 
lande og stærkt gældstyngede fattige lande.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Der bør oprettes en garanti for 
foranstaltninger udadtil på grundlag af den 
eksisterende EFSD-garanti og 
Garantifonden for aktioner i forhold til 
tredjelande. Garantien for foranstaltninger 
udadtil bør støtte foranstaltninger under 
EFSD+, som er omfattet af 
budgetgarantier, makrofinansiel bistand og 
lån til tredjelande på grundlag af Rådets 
afgørelse 77/270/Euratom71. Disse 
foranstaltninger bør støttes af bevillinger i 
henhold til denne forordning samt 
bevillinger i henhold til forordning (EU) 
nr. .../... (IPA III) og forordning (EU) nr. 
.../... (EINS), som også bør omfatte 
hensættelse af midler og forpligtelser som 
følge af henholdsvis makrofinansiel 
bistand i form af lån og lån til tredjelande, 
som omhandlet i EINS-forordningens 
artikel 10, stk. 2. Ved finansiering af 
foranstaltninger under EFSD+ bør der 
gives prioritet til dem, som har en stor 
indvirkning på jobskabelse, og hvis cost-
benefit-forhold styrker investeringens 
bæredygtighed. De foranstaltninger, der 
understøttes af garantien for 
foranstaltninger udadtil, bør ledsages af en 

(36) Der bør oprettes en garanti for 
foranstaltninger udadtil på grundlag af den 
eksisterende EFSD-garanti og 
Garantifonden for aktioner i forhold til 
tredjelande. Garantien for foranstaltninger 
udadtil bør støtte foranstaltninger under 
EFSD+, som er omfattet af 
budgetgarantier, makrofinansiel bistand og 
lån til tredjelande på grundlag af Rådets 
afgørelse 77/270/Euratom71. Disse 
foranstaltninger bør støttes af bevillinger i 
henhold til denne forordning samt 
bevillinger i henhold til forordning (EU) 
nr. .../... (IPA III) og forordning (EU) nr. 
.../... (EINS), som også bør omfatte 
hensættelse af midler og forpligtelser som 
følge af henholdsvis makrofinansiel 
bistand i form af lån og lån til tredjelande, 
som omhandlet i EINS-forordningens 
artikel 10, stk. 2. Ved finansiering af 
foranstaltninger under EFSD+ bør der 
gives prioritet til dem, som har en stor 
indvirkning på skabelsen af anstændige 
arbejdspladser, og hvis cost-benefit-
forhold styrker investeringens 
bæredygtighed. De foranstaltninger, der 
understøttes af garantien for 
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grundig forudgående vurdering af 
miljømæssige, økonomiske og sociale 
aspekter og være i overensstemmelse med 
kravene om bedre regulering. Garantien for 
foranstaltninger udadtil bør ikke anvendes 
til at yde væsentlige offentlige tjenester, 
som fortsat er statens ansvar.

foranstaltninger udadtil, bør ledsages af en 
grundig forudgående vurdering af 
miljømæssige, økonomiske og sociale 
aspekter og være i overensstemmelse med 
kravene om bedre regulering. Garantien for 
foranstaltninger udadtil bør ikke anvendes 
til at yde væsentlige offentlige tjenester, 
som fortsat er statens ansvar.

_________________ _________________
71 Rådets afgørelse 77/270/Euratom af 29. 
marts 1977 om bemyndigelse for 
Kommissionen til at optage Euratom-lån 
med henblik på et bidrag til finansieringen 
af atomkraftværker (EFT L 88 af 6.4.1977, 
s. 9).

71 Rådets afgørelse 77/270/Euratom af 29. 
marts 1977 om bemyndigelse for 
Kommissionen til at optage Euratom-lån 
med henblik på et bidrag til finansieringen 
af atomkraftværker (EFT L 88 af 6.4.1977, 
s. 9).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Der bør med hensyn til modparter, 
der kan komme i betragtning, indføres en 
undtagelse fra reglerne vedrørende 
metoderne til gennemførelse af Unions 
budget, der er fastsat i finansforordningen, 
således at der skabes fleksibilitet, øget 
interesse i den private sektor, og 
investeringernes virkning maksimeres. De 
pågældende modparter, som kan komme i 
betragtning, kan også være organer, der 
ikke har fået overdraget gennemførelsen af 
et offentligprivat partnerskab, eller 
privatretlige organer undergivet 
lovgivningen i et partnerland.

(37) Der bør med hensyn til modparter, 
der kan komme i betragtning, indføres en 
undtagelse fra reglerne vedrørende 
metoderne til gennemførelse af Unions 
budget, der er fastsat i finansforordningen, 
således at der skabes fleksibilitet ved, at 
interessen for den private sektor øges, fair 
konkurrence fremmes, og investeringernes 
virkning maksimeres. De pågældende 
modparter, som kan komme i betragtning, 
kan også være organer, der ikke har fået 
overdraget gennemførelsen af et 
offentligprivat partnerskab, eller 
privatretlige organer undergivet 
lovgivningen i et partnerland.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning



PE629.557v05-00 16/29 AD\1176749DA.docx

DA

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Det generelle mål med denne 
forordning er at fastholde og fremme 
Unionens værdier og interesser på 
verdensplan med henblik på at forfølge 
målene og principperne i Unionens 
optræden udadtil, jf. artikel 3, stk. 5, og 
artikel 8 og 21 i traktaten om den 
Europæiske Union samt artikel 11, 207 og 
208 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at støtte og fremme dialog og 
samarbejde med lande og regioner uden for 
EU i naboskabet, Afrika syd for Sahara, 
Asien, Stillehavet, Nord-, Syd- og 
Mellemamerika og Vestindien

a) at støtte og fremme dialog og 
samarbejde med lande og regioner uden for 
EU i naboskabet, Afrika syd for Sahara, 
Asien, Stillehavet, Nord-, Syd- og 
Mellemamerika og Vestindien, navnlig 
med henblik på at opnå en bæredygtig 
økonomisk og social udvikling og udrydde 
fattigdom

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) på globalt niveau at konsolidere og 
fremme demokrati, retsstatsprincippet og 
menneskerettigheder og bæredygtig 
udvikling med særligt fokus på regel- og 
værdibaseret international handel, 
udryddelse af fattigdom, fremme af 
økonomisk vækst samt fremme og forsvar 
af multilateralisme, støtte 
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civilsamfundsorganisationer, fremme 
stabilitet og fred og tackle andre globale 
udfordringer, herunder migration og 
mobilitet

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 Artikel 7

Politisk ramme Politisk ramme

Den overordnede politiske ramme for 
denne forordnings gennemførelse udgøres 
af associeringsaftaler, partnerskabs- og 
samarbejdsaftaler, multilaterale aftale og 
andre aftaler, der fastlægger en juridisk 
bindende forbindelse med partnerlandene, 
samt Det Europæiske Råds konklusioner 
og Rådets konklusioner, 
topmødeerklæringer eller konklusioner fra 
møder på højt plan med partnerlande, 
Europa-Parlamentets relevante 
beslutninger, meddelelser fra 
Kommissionen eller fælles meddelelser fra 
Kommissionen og Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik.

Den overordnede politiske ramme for 
denne forordnings gennemførelse udgøres 
af associeringsaftaler, partnerskabs-, 
handels- og samarbejdsaftaler, 
multilaterale aftaler og andre aftaler samt 
relevant EU-lovgivning, der fastlægger en 
juridisk bindende forbindelse med 
partnerlandene, samt Det Europæiske Råds 
konklusioner og Rådets konklusioner, 
topmødeerklæringer eller konklusioner fra 
møder på højt plan med partnerlande, 
Europa-Parlamentets relevante 
beslutninger, meddelelser fra 
Kommissionen eller fælles meddelelser fra 
Kommissionen og Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Unionen skal i sine forbindelser 
med tredjelande under instrumentet 
yderligere fremme internationale 
bestræbelser på at nå frem til en 
multilateral aftale om forbud mod handel 
med varer, der anvendes til tortur og 
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henrettelse.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelserne med partnerlande tages 
disses resultater med hensyn til opfyldelse 
af forpligtelser og gennemførelse af 
internationale aftaler samt deres 
kontraktuelle forbindelser med Unionen i 
betragtning.

I forbindelserne med partnerlande tages der 
hensyn til disses resultater med hensyn til 
opfyldelse af forpligtelser og 
gennemførelse af internationale aftaler, 
navnlig Parisaftalen, samt deres 
kontraktuelle forbindelser med Unionen, 
herunder associeringsaftaler, 
partnerskabs- og samarbejdsaftaler samt 
handelsaftaler.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med princippet om 
inklusive partnerskaber sikrer 
Kommissionen, når det er relevant, at 
relevante interessenter fra 
modtagerlandene, herunder 
civilsamfundsorganisationer og lokale 
myndigheder, bliver behørigt hørt og har 
rettidig adgang til relevante oplysninger, 
således at de er i stand til at spille en 
meningsfuld rolle i løbet af udformningen, 
gennemførelsen og den dertil hørende 
overvågning af programmer.

I overensstemmelse med princippet om 
inklusive partnerskaber sikrer 
Kommissionen, at relevante interessenter 
fra modtagerlandene, herunder 
civilsamfundsorganisationer og lokale 
myndigheder, bliver behørigt hørt og har 
rettidig adgang til relevante oplysninger, 
således at de er i stand til at spille en 
meningsfuld rolle i løbet af udformningen, 
gennemførelsen og den dertil hørende 
overvågning af programmer.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med princippet om 
ejerskab vælger Kommissionen, når det er 
hensigtsmæssigt, at anvende 
partnerlandenes systemer til 
gennemførelsen af programmer.

I overensstemmelse med princippet om 
ejerskab vælger Kommissionen at anvende 
partnerlandenes systemer til 
gennemførelsen af programmer.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen underretter og har 
regelmæssigt meningsudvekslinger med 
Europa-Parlamentet.

8. Kommissionen forelægger 
væsentlige oplysninger og fuldstændige 
flerårige programmeringsdokumenter, 
handlingsplaner og foranstaltninger og 
har regelmæssigt meningsudvekslinger 
med de relevante udvalg i Europa-
Parlamentet på eget initiativ eller efter 
anmodning fra Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) partnernes behov, som fastlægges 
på grundlag af specifikke kriterier, idet der 
tages hensyn til befolkningen, fattigdom, 
uligheder, menneskelig udvikling, 
økonomisk og miljømæssig sårbarhed og 
statens og samfundets styrke

a) partnernes behov, som fastlægges 
på grundlag af specifikke kriterier, og som 
indgår i et register, der efter anmodning 
kan konsulteres af Europa-Parlamentet, 
idet der tages hensyn til befolkningen, 
fattigdom, uligheder, menneskelig 
udvikling, menneskerettighedssituationen 
og de grundlæggende frihedsrettigheder, 
økonomisk og miljømæssig sårbarhed og 
statens og samfundets styrke

Ændringsforslag 26
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I samarbejdet med industrialiserede 
lande fokuseres der på at fremme Unionens 
og fælles interesser.

4. I samarbejdet med industrialiserede 
lande fokuseres der på at fremme Unionens 
og gensidige interesser såvel som fælles 
interesser og værdier samt fælles mål og 
forsvaret af multilateralisme. Et sådant 
samarbejde baseres i givet fald på en 
dialog mellem Unionen, herunder 
Europa-Parlamentet og medlemsstaterne, 
med civilsamfundet.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) alle tidligere eksisterende 
multilaterale eller bilaterale aftaler eller 
bestemmelser, der involverer det 
pågældende land eller den pågældende 
region, såsom GSP-forordningen, 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/821, Rådets 
forordning (EF) nr. 1236/2005 og de 
fremtidige forordninger om produkter 
med dobbelt anvendelse og import af 
kulturgenstande

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) alle multilaterale eller bilaterale 
handelsaftaler, der er indgået, herunder 
vidtgående og brede frihandelsaftaler 
(DCFTA'er) mellem Unionen og dens 
nabolande, samt eventuelle 
handelspræferencer, som Unionen har 
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indrømmet en partner

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Flerårige vejledende programmer 
for geografiske programmer kan revideres, 
hvis det er nødvendigt for en effektiv 
gennemførelse, især hvis der er væsentlige 
ændringer i den politiske ramme, jf. artikel 
7, eller som følge af en krise eller en 
efterkrisesituation.

3. Flerårige vejledende programmer 
for geografiske programmer kan revideres, 
efter høring af Europa-Parlamentet, hvis 
det er nødvendigt for en effektiv 
gennemførelse, især hvis der er væsentlige 
ændringer i den politiske ramme, jf. artikel 
7, eller som følge af en krise eller en 
efterkrisesituation.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Flerårige vejledende programmer 
for tematiske programmer kan revideres, 
hvis det er nødvendigt for en effektiv 
gennemførelse, især hvis der er væsentlige 
ændringer i den politiske ramme, jf. artikel 
7.

4. Flerårige vejledende programmer 
for tematiske programmer kan revideres, 
hvis det er nødvendigt for en effektiv 
gennemførelse, efter høring af Europa-
Parlamentet, især hvis der er væsentlige 
ændringer i den politiske ramme, jf. artikel 
7.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) partnerskab med Unionen, 
herunder ambitionsniveauet for dette 
partnerskab

d) partnerskabs- og 
associeringsaftale samt andre handels- og 
investeringsforbindelser med Unionen, 
herunder ambitionsniveauet for dette 
partnerskab
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager årlige eller 
flerårige handlingsplaner eller 
foranstaltninger. Foranstaltningerne kan 
bestå af individuelle foranstaltninger, 
særlige foranstaltninger, 
støtteforanstaltninger eller ekstraordinære 
bistandsforanstaltninger. I forbindelse med 
handlingsplaner og foranstaltninger 
angives hver foranstaltning mål, de 
forventede resultater, de vigtigste tiltag, 
gennemførelsesmetoderne, budgettet og 
eventuelle udgifter til støttefunktioner.

1. Kommissionen vedtager årlige eller 
flerårige handlingsplaner eller 
foranstaltninger i tæt samarbejde med 
Europa-Parlamentet. Foranstaltningerne 
kan bestå af individuelle foranstaltninger, 
særlige foranstaltninger, 
støtteforanstaltninger eller ekstraordinære 
bistandsforanstaltninger. I forbindelse med 
handlingsplaner og foranstaltninger 
angives hver foranstaltning mål, de 
forventede resultater, de vigtigste tiltag, 
gennemførelsesmetoderne, budgettet og 
eventuelle udgifter til støttefunktioner.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af uforudsete behov eller 
omstændigheder, og når finansiering via 
mere egnede kilder ikke er mulig, kan 
Kommissionen vedtage særlige 
foranstaltninger, der ikke er omhandlet i 
programmeringsdokumenterne.

I tilfælde af uforudsete behov eller 
omstændigheder, og når finansiering via 
mere egnede kilder ikke er mulig, kan 
Kommissionen, i tæt samarbejde med 
Europa-Parlamentet, vedtage særlige 
foranstaltninger, der ikke er omhandlet i 
programmeringsdokumenterne.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med EFSD+ som en integreret 
finansiel pakke, der yder finansiel kapacitet 

Formålet med EFSD+ som en integreret 
finansiel pakke, der yder finansiel kapacitet 
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ved hjælp af gennemførelsesmetoderne i 
artikel 23, stk. 1, litra a), e), f) og g), er at 
støtte investeringer og øge adgangen til 
finansiering med henblik på at fremme en 
bæredygtig og inklusiv økonomisk og 
social udvikling og fremme den 
samfundsøkonomiske styrke i partnerlande 
med særlig fokus på fattigdomsudryddelse, 
bæredygtig og inklusiv vækst, anstændigt 
arbejde, økonomiske muligheder, 
færdigheder og iværksætteri, 
samfundsøkonomiske sektorer, 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder samt at tackle de specifikke 
underliggende årsager til irregulær 
migration i overensstemmelse med de 
relevante vejledende 
programmeringsdokumenter. Der lægges 
særlig vægt på skrøbelige eller 
konfliktramte lande, de mindst udviklede 
lande og stærkt gældstyngede fattige lande.

ved hjælp af gennemførelsesmetoderne i 
artikel 23, stk. 1, litra a), e), f) og g), er at 
støtte investeringer og øge adgangen til 
finansiering med henblik på at fremme en 
bæredygtig og inklusiv økonomisk og 
social udvikling og fremme den 
samfundsøkonomiske styrke i partnerlande 
med særlig fokus på fattigdomsudryddelse, 
bæredygtig og inklusiv vækst, anstændigt 
arbejde og økonomiske muligheder, især 
for kvinder og unge, færdigheder og 
iværksætteri, samfundsøkonomiske 
sektorer, mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder samt at tackle 
de specifikke underliggende årsager til 
irregulær migration i overensstemmelse 
med de relevante vejledende 
programmeringsdokumenter. Der lægges 
særlig vægt på skrøbelige eller 
konfliktramte lande, de mindst udviklede 
lande og stærkt gældstyngede fattige lande.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan midtvejsevaluering skal også 
vurdere, hvordan den forenklede og 
strømlinede arkitektur af EFI'erne 
fungerer i forhold til målene for EU's 
underliggende politikker og principperne 
om gennemsigtighed, ansvarlighed, 
effektivitet, sammenhæng og fleksibilitet i 
EU's midler til foranstaltninger udadtil.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den endelige evalueringsrapport skal også 
handle om effektivitet, merværdi, 

Den endelige evalueringsrapport skal også 
handle om effektivitet, merværdi, hvordan 
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muligheder for forenkling, intern og 
ekstern sammenhæng og om, hvorvidt 
målene i forordningen fortsat er relevante.

den forenklede og strømlinede arkitektur 
fungerer, intern og ekstern sammenhæng 
og om, hvorvidt målene i forordningen 
fortsat er relevante.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag II – litra A – punkt 4 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) Begrænse skovrydning, fremme 
retshåndhævelse, god forvaltningspraksis 
og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) 
og bekæmpe ulovlig skovhugst og handel 
med ulovligt træ og træprodukter

j) Standse skovrydning, fremme 
retshåndhævelse, god forvaltningspraksis 
og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) 
og bekæmpe ulovlig skovhugst og handel 
med ulovligt træ og træprodukter; støtte 
forhandlinger om og gennemførelse af 
frivillige partnerskabsaftaler

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Bilag II – litra A – punkt 5 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fremme og styrkelse af 
multilateralisme, bæredygtigt økonomisk 
samarbejde, internationale handels- og 
investeringsforbindelser samt 
Verdenshandelsorganisationens regler og 
principper

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Bilag II – litra A – punkt 5 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) Støtte den regionale 
integrationsdagsorden, fordelagtige 
handelspolitikker og konsolideringen og 
gennemførelsen af handelsaftaler mellem 

n) Støtte den regionale 
integrationsdagsorden og fordelagtige 
handelspolitikker til støtte for inklusiv og 
bæredygtig udvikling samt 
konsolideringen og gennemførelsen af 
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EU og dets partnere handelsaftaler mellem EU og dets partnere.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Bilag II – litra A – punkt 5 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

s) Fremme retfærdig, bæredygtig og 
uhindret adgang til udvindingsindustrien.

s) Sikre, at adgang til 
udvindingsindustrien er retfærdig og 
bæredygtig.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Bilag III – afdeling 1 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

• Begrænse anvendelsen af 
naturressourcer til finansiering af 
konflikter og støtte interessenternes 
overholdelse af initiativer såsom 
Kimberleyprocessens 
certificeringsordning, herunder dem, der 
er knyttet til [EU's forordning om 
konfliktmineraler], navnlig hvad angår 
gennemførelsen af en effektiv 
indenlandsk kontrol med produktionen af 
og handel med naturressourcer

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Bilag III – afdeling 1 – led 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

• Bidrage til Unionens indsats for et 
internationalt forbud mod handel med 
varer, der anvendes til tortur og 
henrettelse
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Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag III – afdeling 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

• Fremme effektive multilaterale og 
strategiske partnerskaber, der bidrager til at 
styrke internationale, regionale og 
nationale strukturers kapacitet til at fremme 
og beskytte menneskerettighederne, 
demokratiet og retsstatsprincippet. 
Strategiske partnerskaber skal styrkes med 
særlig fokus på FN's Højkommissariat for 
Menneskerettigheder (OHCHR), Den 
Internationale Straffedomstol (ICC) og 
relevante regionale og nationale 
menneskerettighedsmekanismer. Desuden 
skal programmet fremme uddannelse og 
forskning i menneskerettigheder og 
demokrati, herunder gennem netværket 
"Global Campus for Human Rights and 
Democracy".

• Fremme effektive multilaterale og 
strategiske partnerskaber, der bidrager til at 
styrke internationale, regionale og 
nationale strukturers kapacitet og at styrke 
lokale aktører for at fremme og beskytte 
menneskerettighederne, demokratiet og 
retsstatsprincippet. Partnerskaber for 
menneskerettigheder skal fokusere på at 
styrke den nationale og internationale 
menneskerettighedsarkitektur, herunder 
støtte til multilateralisme, da 
uafhængigheden og effektiviteten af FN's 
Højkommissariat for Menneskerettigheder 
(OHCHR), Den Internationale 
Straffedomstol (ICC) og relevante 
regionale og nationale 
menneskerettighedsmekanismer er af 
afgørende betydning. Støtte til uddannelse 
og forskning i menneskerettigheder og 
demokrati skal fortsætte, herunder gennem 
støtte til netværket "Global Campus for 
Human Rights and Democracy".

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag III – afdeling 1 – led 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

• Støtte moderniseringen af WTO 
med henblik på at øge både dens 
effektivitet og legitimitet.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
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Bilag III – afdeling 4 – litra A – punkt 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Bidrage til den globale dagsorden 
om anstændigt arbejde, især i globale 
værdikæder, og øge kendskabet til 
effektive beskæftigelsespolitikker, som 
svarer til arbejdsmarkedets behov, 
herunder erhvervsrettet uddannelse og 
livslang læring

b) Bidrage til den globale dagsorden 
om anstændigt arbejde, især globale 
værdikæder, og øge kendskabet til 
effektive beskæftigelsespolitikker, som 
svarer til arbejdsmarkedets behov, 
herunder erhvervsrettet uddannelse og 
livslang læring

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Bilag III – afdeling 4 – litra C – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Forbedre erhvervs- og 
investeringsklimaet, støtte offentlig-privat 
dialog og opbygge mikrovirksomheders og 
små og mellemstore virksomheders 
kapacitet

b) Forbedre erhvervs- og 
investeringsklimaet, støtte offentlig-privat 
dialog og opbygge mikrovirksomheders og 
små og mellemstore virksomheders 
kapacitet, herunder deres 
internationalisering

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Bilag III – afdeling 4 – litra C – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Støtte Unionens handelspolitik og 
handelsaftaler og gennemførelsen heraf og 
forbedre adgangen til partnerlandes 
markeder og øge handels-, investerings- 
og forretningsmulighederne for 
virksomheder i Unionen samtidig med, at 
hindringer for markedsadgang og 
investeringer fjernes

c) Støtte gennemførelsen af Unionens 
handelspolitiske instrumenter og 
handelsaftaler med henblik på at forbedre 
bæredygtig udvikling, økonomisk 
diversificering og adgang til EU-markedet 
samt at lette adgangen til klimavenlige 
teknologier og intellektuel ejendomsret
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