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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor och utskottet för 
utveckling att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Beaktandeled 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
14 mars 2018 om nästa fleråriga 
budgetram: förberedelse av parlamentets 
ståndpunkt om den fleråriga budgetramen 
efter 2020,

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det allmänna målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att slå vakt om och främja unionens 
värden och intressen i hela världen genom 
att sträva efter att genomföra de 
målsättningar och principer för unionens 
yttre åtgärder som fastställs i artiklarna 3.5, 
8 och 21 i fördraget om Europeiska 
unionen.

(1) Det allmänna målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att främja ekonomisk och social 
utveckling, bidra till fattigdomsutrotning 
och att slå vakt om unionens värden och 
intressen i hela världen genom att sträva 
efter att genomföra de målsättningar och 
principer för unionens yttre åtgärder som 
fastställs i artiklarna 3.5, 8 och 21 i 
fördraget om Europeiska unionen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I enlighet med artikel 21 i fördraget (2) I enlighet med artikel 21 i fördraget 
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om Europeiska unionen ska unionen sörja 
för samstämmigheten mellan de olika 
områden som omfattas av dess yttre 
åtgärder och mellan dessa och övrig 
politik, samt verka för att säkerställa en 
hög grad av samarbete inom alla områden 
för internationella förbindelser. Det breda 
utbud av åtgärder som möjliggörs genom 
denna förordning bör bidra till målen som 
anges i den artikeln i fördraget.

om Europeiska unionen ska unionen sörja 
för samstämmigheten mellan de olika 
områden som omfattas av dess yttre 
åtgärder och mellan dessa och övrig 
politik, i synnerhet internationell handel, 
och verka för att säkerställa en hög grad av 
samarbete inom alla områden för 
internationella förbindelser. Det breda 
utbud av åtgärder som möjliggörs genom 
denna förordning bör bidra till målen som 
anges i den artikeln i fördraget.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Unionens handelspolitik måste 
stämma överens med unionens övriga 
externa och interna politik och måste 
respektera principen om en konsekvent 
utvecklingspolitik, fastställd i fördragen, 
för att säkerställa öppenhet, stabilitet och 
mer likvärdiga förutsättningar. En 
solidarisk och rättvis handelspolitik som 
överensstämmer med målen för hållbar 
utveckling och främjandet av mänskliga 
rättigheter kan bidra väsentligt till 
fattigdomsutrotning.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Detta instrument föreskriver 
åtgärder till stöd för dessa mål och 
politiken för yttre åtgärder, och bygger på 
åtgärder som tidigare erhållit stöd inom 
ramen för förordning (EU) nr 233/201446, 
elfte utvecklingsfondens interna avtal47 och 
genomförandeförordning48, förordning 
(EU) nr 232/201449, förordning (EU) nr 

(6) Detta instrument föreskriver 
åtgärder till stöd för dessa mål och 
politiken för yttre åtgärder, och bygger på 
åtgärder som tidigare erhållit stöd inom 
ramen för förordning (EU) nr 233/201446, 
elfte utvecklingsfondens interna avtal47 och 
genomförandeförordning48, förordning 
(EU) nr 232/201449, förordning (EU) nr 
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230/201450, förordning (EU) nr 
235/201451, förordning (EU) nr 
234/201452, förordning (Euratom) nr 
237/201453, förordning (EU) nr 
236/201454, beslut nr 466/2014/EU, 
förordning (EG, Euratom) nr 480/200955 
och förordning (EU) 2017/160156.

230/201450, förordning (EU) nr 
235/201451, förordning (EU) nr 
234/201452, förordning (Euratom) nr 
237/201453, förordning (EU) nr 
236/201454, beslut nr 466/2014/EU, 
förordning (EG, Euratom) nr 480/200955 
och förordning (EU) 2017/160156. Denna 
förenklade och rationaliserade struktur 
för de europeiska 
finansieringsinstrumenten bör respektera 
målen för unionens bakomliggande 
politik och öka transparensen, 
ansvarsskyldigheten, effektiviteten och 
samstämmigheten och samtidigt 
möjliggöra flexibilitet inom EU:s fonder 
för externa åtgärder.

_________________ _________________
46 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 
mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete för perioden 2014–
2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44).

46 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 
mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete för perioden 2014–
2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44).

47 Internt avtal mellan företrädarna för 
regeringarna i Europeiska unionens 
medlemsstater, församlade i rådet, om 
finansiering av Europeiska unionens 
bistånd inom den fleråriga budgetramen för 
perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–
EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning 
av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska 
länder och territorier på vilka den fjärde 
delen i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt är tillämplig (EUT L 210, 
6.8.2013, s. 1).

47 Internt avtal mellan företrädarna för 
regeringarna i Europeiska unionens 
medlemsstater, församlade i rådet, om 
finansiering av Europeiska unionens 
bistånd inom den fleråriga budgetramen för 
perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–
EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning 
av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska 
länder och territorier på vilka den fjärde 
delen i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt är tillämplig (EUT L 210, 
6.8.2013, s. 1).

48 Rådets förordning (EU) 2015/322 av den 
2 mars 2015 om genomförandet av elfte 
Europeiska utvecklingsfonden (EUT L 58, 
3.3.2015, s. 1).

48 Rådets förordning (EU) 2015/322 av den 
2 mars 2015 om genomförandet av elfte 
Europeiska utvecklingsfonden (EUT L 58, 
3.3.2015, s. 1).

49 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 
mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 
15.3.2014, s. 27).

49 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 
mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 
15.3.2014, s. 27).

50 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 

50 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 
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mars 2014 om inrättande av ett instrument 
som bidrar till stabilitet och fred (EUT L 
77, 15.3.2014, s. 1).

mars 2014 om inrättande av ett instrument 
som bidrar till stabilitet och fred (EUT L 
77, 15.3.2014, s. 1).

51 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 235/2014 av den 11 
mars 2014 om inrättande av ett 
finansieringsinstrument för demokrati och 
mänskliga rättigheter i hela världen (EUT 
L 77, 15.3.2014, s. 85).

51 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 235/2014 av den 11 
mars 2014 om inrättande av ett 
finansieringsinstrument för demokrati och 
mänskliga rättigheter i hela världen (EUT 
L 77, 15.3.2014, s. 85).

52 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 234/2014 av den 11 
mars 2014 om inrättande av ett 
partnerskapsinstrument för samarbete med 
tredjeländer (EUT L 77, 15.3.2014, s. 77).

52 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 234/2014 av den 11 
mars 2014 om inrättande av ett 
partnerskapsinstrument för samarbete med 
tredjeländer (EUT L 77, 15.3.2014, s. 77).

53 Rådets förordning (EG) nr 237/2014 av 
den 13 december 2013 om inrättande av ett 
instrument för kärnsäkerhetssamarbete 
(EUT L 77, 15.3.2014, s. 109).

53 Rådets förordning (EG) nr 237/2014 av 
den 13 december 2013 om inrättande av ett 
instrument för kärnsäkerhetssamarbete 
(EUT L 77, 15.3.2014, s. 109).

54 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 236/2014 av den 11 
mars 2014 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser och 
förfaranden för genomförandet av unionens 
instrument för finansiering av yttre 
åtgärder (EUT L 77, 15.3.2014, s. 95).

54 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 236/2014 av den 11 
mars 2014 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser och 
förfaranden för genomförandet av unionens 
instrument för finansiering av yttre 
åtgärder (EUT L 77, 15.3.2014, s. 95).

55 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 
480/2009 av den 25 maj 2009 om 
upprättande av en garantifond för åtgärder 
avseende tredje land (EUT L 145, 
10.6.2009, s. 10).

55 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 
480/2009 av den 25 maj 2009 om 
upprättande av en garantifond för åtgärder 
avseende tredje land (EUT L 145, 
10.6.2009, s. 10).

56 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1601 av den 26 
september 2017 om inrättande av 
Europeiska fonden för hållbar utveckling 
(EFHU), EFHU-garantin och EFHU-
garantifonden.

56 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1601 av den 26 
september 2017 om inrättande av 
Europeiska fonden för hållbar utveckling 
(EFHU), EFHU-garantin och EFHU-
garantifonden.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det globala sammanhanget för (7) Det globala sammanhanget för 
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åtgärderna är en regelbaserad 
världsordning som har multilateralism som 
sin huvudprincip och Förenta nationerna 
som kärna. Agenda 2030, tillsammans med 
Parisavtalet om klimatförändringar57 och 
Addis Abeba-handlingsplanen58 är det 
internationella samfundets svar på globala 
utmaningar och tendenser som rör hållbar 
utveckling. Med utgångspunkt i målen för 
hållbar utveckling är Agenda 2030 en 
förändringsinriktad ram för att utrota 
fattigdom och uppnå en hållbar utveckling 
på global nivå. Det har universell giltighet 
och ger en heltäckande gemensam ram för 
åtgärder som gäller för unionen, dess 
medlemsstater och dess partner. Den 
balanserar de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensionerna av hållbar 
utveckling, och beaktar de viktiga 
kopplingarna mellan målen och delmålen. 
Agenda 2030 har som mål att inte lämna 
någon på efterkälken. Genomförandet av 
Agenda 2030 kommer att ske i nära 
samordning med unionens andra relevanta 
internationella åtaganden. Åtgärder som 
vidtas i enlighet med denna förordning bör 
särskilt beakta kopplingarna mellan målen 
för hållbar utveckling och integrerade 
åtgärder som kan skapa sidovinster och 
uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt 
sätt.

åtgärderna är en regel- och 
värderingsbaserad världsordning som har 
multilateralism som sin huvudprincip och 
Förenta nationerna som kärna. Agenda 
2030, tillsammans med Parisavtalet om 
klimatförändringar57 och Addis Abeba-
handlingsplanen58 är det internationella 
samfundets svar på globala utmaningar och 
tendenser som rör hållbar utveckling. Med 
utgångspunkt i målen för hållbar 
utveckling är Agenda 2030 en 
förändringsinriktad ram för att utrota 
fattigdom och uppnå en hållbar utveckling 
på global nivå. Det har universell giltighet 
och ger en heltäckande gemensam ram för 
åtgärder som gäller för unionen, dess 
medlemsstater och dess partner. Den 
balanserar de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensionerna av hållbar 
utveckling, och beaktar de viktiga 
kopplingarna mellan målen och delmålen. 
Agenda 2030 har som mål att inte lämna 
någon på efterkälken. Genomförandet av 
Agenda 2030 kommer att ske i nära 
samordning med unionens andra relevanta 
internationella åtaganden. Åtgärder som 
vidtas i enlighet med denna förordning bör 
särskilt beakta kopplingarna mellan målen 
för hållbar utveckling och integrerade 
åtgärder som kan skapa sidovinster och 
uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt 
sätt.

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

57 Undertecknat i New York den 22 april 
2016.

58 Addis Ababa Action Agenda of Third 
International Conference on Financing for 
Development (Addis Abeba-
handlingsplanen från den tredje 
internationella konferensen om 
utvecklingsfinansiering), antagen och 
godkänd av Förenta nationernas 
generalförsamling den 27 juli 2015 
(UNGA A/RES/69/313).

58 Addis Ababa Action Agenda of Third 
International Conference on Financing for 
Development (Addis Abeba-
handlingsplanen från den tredje 
internationella konferensen om 
utvecklingsfinansiering), antagen och 
godkänd av Förenta nationernas 
generalförsamling den 27 juli 2015 
(UNGA A/RES/69/313).

Ändringsförslag 7
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Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Unionen upprepar att den till fullo 
stöder multilateralismens bestående värde 
och efterlyser en handelsagenda som 
bygger på fri, rättvis och regelbaserad 
handel till gagn för alla, och som stöder 
agendan för hållbar utveckling genom att 
inkludera sociala, miljömässiga och 
mänskliga rättigheter och säkerställer att 
multilateralt överenskomna och 
harmoniserade regler tillämpas på ett 
enhetligt sätt för alla. Det är nu 
brådskande att gå vidare mot en 
modernisering av WTO mot bakgrund av 
den senaste internationella utvecklingen 
och att i grunden se över flera aspekter i 
hur WTO fungerar, för att öka dess 
effektivitet och legitimitet.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Genomförandet av denna 
förordning bör utgå ifrån de fem 
prioriteringar som fastställs i den globala 
strategi för Europeiska unionens utrikes- 
och säkerhetspolitik (nedan kallad den 
globala strategin), som lades fram den 19 
juni 2016, och som uttrycker EU:s vision 
och skapar en ram för enade och 
ansvarsfulla yttre åtaganden i partnerskap 
med andra, i syfte att främja EU:s 
värderingar och intressen. Unionen bör 
stärka partnerskapen, främja den politiska 
dialogen och hitta gemensamma svar på 
globala utmaningar. Åtgärderna bör stödja 
EU:s intressen och värderingar i alla dess 
aspekter, bland annat för att bevara freden, 
förebygga konflikter, stärka den 
internationella säkerheten, bekämpa 

(8) Tillämpningen av denna förordning 
bör bygga på de fem prioriteringar som 
fastställs i den globala strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik (nedan kallad den globala 
strategin), som lades fram den 19 juni 
2016, och som uttrycker EU:s vision och 
skapar en ram för enade och ansvarsfulla 
yttre åtaganden i partnerskap med andra, i 
syfte att främja EU:s värderingar och 
intressen. Unionen bör stärka 
partnerskapen, främja den politiska 
dialogen och hitta gemensamma svar på 
globala utmaningar. Åtgärderna bör stödja 
EU:s intressen och värderingar i alla dess 
aspekter, bland annat för att främja 
demokrati och mänskliga rättigheter, 
bevara freden, förebygga konflikter och 



AD\1176749SV.docx 9/29 PE629.557v05-00

SV

grundorsakerna till irreguljär migration, 
bistå befolkningar, länder och regioner som 
drabbas av naturkatastrofer eller katastrofer 
orsakade av människor, stödja 
handelspolitiken, ekonomisk diplomati 
och ekonomiskt samarbete, främja digitala 
lösningar och tekniker samt understödja 
den internationella dimensionen av 
unionens politik. För att främja sina 
intressen bör unionen följa, och lyfta fram, 
principerna om respekt för höga sociala 
och miljömässiga normer, 
rättsstatsprincipen, internationell rätt och 
mänskliga rättigheter.

bidra till medling och återuppbyggnad 
efter konflikter, vilket omfattar att främja 
kvinnors roll i alla skeden, stärka den 
internationella säkerheten, hantera 
grundorsakerna till påtvingad migration 
och tvångsförflyttning, bistå befolkningar, 
länder och regioner som drabbas av 
naturkatastrofer eller katastrofer orsakade 
av människor, främja ekonomiska 
reformer, skapa förutsättningar för att 
inrätta en internationell rättslig ram för 
skydd av personer som fördrivits till följd 
av klimatförändringar, stödja en rättvis, 
hållbar och regel- och värdebaserad 
handelspolitik som ett verktyg för 
utveckling och för att förbättra 
rättsstatsprincipen och mänskliga 
rättigheter, inbegripet främjande av ett 
internationellt förbud mot handel med 
varor som används för tortyr och 
dödsstraff, ekonomisk diplomati och 
ekonomiskt samarbete, främja digitala 
lösningar och tekniker, hantera globala 
hot mot folkhälsan samt understödja den 
internationella dimensionen av unionens 
politik. För att främja sina intressen bör 
unionen följa, och lyfta fram, principerna 
om respekt för höga sociala, arbetsrättsliga 
och miljömässiga normer, även i fråga om 
klimatförändringar, rättsstatsprincipen, 
internationell rätt, inbegripet respekt för 
humanitär och internationell 
människorättslagstiftning.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det nya europeiska samförståndet 
om utveckling (nedan kallat 
samförståndet)60, som undertecknades den 
7 juni 2017 utgör ramen för en gemensam 
strategi för unionens och medlemsstaternas 
utvecklingssamarbete som syftar till att 
genomföra Agenda 2030 och Addis Abeba-

(9) Det nya europeiska samförståndet 
om utveckling (nedan kallat 
samförståndet), som undertecknades den 7 
juni 2017 utgör ramen för en gemensam 
strategi för unionens och medlemsstaternas 
utvecklingssamarbete som syftar till att 
genomföra Agenda 2030 och Addis Abeba-
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handlingsplanen. Att utrota fattigdom och 
bekämpa diskriminering och ojämlikhet, att 
inte lämna någon på efterkälken och stärka 
resiliensen är centrala frågor för 
utvecklingssamarbetespolitiken.

handlingsplanen, och strävar efter att 
uppnå hållbar utveckling och påskynda 
övergången genom att lägga tonvikt vid 
tvärgående element i utvecklingspolitiken, 
bland vilka märks jämställdhet, 
ungdomsfrågor, investeringar och handel, 
hållbar energi och klimatåtgärder, god 
förvaltning, demokrati, rättsstatliga 
principer och mänskliga rättigheter samt 
migration och rörlighet, för att bidra med 
hela sin utrikespolitik, inbegripet den 
gemensamma handelspolitiken, och till 
målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar 
utveckling. Att utrota fattigdom och 
bekämpa diskriminering och ojämlikhet, att 
inte lämna någon på efterkälken och stärka 
resiliensen är centrala frågor för 
utvecklingssamarbetespolitiken.

_________________ _________________
60 Ett nytt europeiskt samförstånd om 
utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår 
framtid, Gemensam förklaring från rådet 
och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar, församlade i rådet, 
Europaparlamentet och Europeiska 
kommissionen, 8 juni 2017.

60 Ett nytt europeiskt samförstånd om 
utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår 
framtid, Gemensam förklaring från rådet 
och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar, församlade i rådet, 
Europaparlamentet och Europeiska 
kommissionen, 8 juni 2017.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den europeiska 
grannskapspolitiken, som reviderades 
201562, syftar till att stabilisera och stärka 
resiliensen i grannländerna, särskilt genom 
att främja ekonomisk utveckling, som är en 
av unionens främsta politiska 
prioriteringar. För att uppnå sitt syfte har 
den reviderade Europeiska 
grannskapspolitiken inriktats på fyra 
prioritetsområden: god samhällsstyrning, 
mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, med särskild fokus på 
ytterligare samarbete med det civila 

(19) Den europeiska 
grannskapspolitiken, som reviderades 
201562, syftar till att stabilisera och stärka 
resiliensen i grannländerna, särskilt genom 
att främja ekonomisk utveckling, som är en 
av unionens främsta politiska 
prioriteringar. För att uppnå sitt syfte har 
den reviderade Europeiska 
grannskapspolitiken inriktats på fyra 
prioritetsområden: god samhällsstyrning, 
mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, med särskild fokus på 
ytterligare samarbete med det civila 
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samhället, ekonomisk utveckling, säkerhet, 
migration och mobilitet, inbegripet att 
hantera de underliggande orsakerna till 
irreguljär migration och 
tvångsförflyttning. Den europeiska 
grannskapspolitiken kännetecknas av 
differentiering och ökat ömsesidigt 
ägarskap där man erkänner olika nivåer av 
deltagande och tar hänsyn till respektive 
lands önskemål om hur partnerskapet med 
unionen ska se ut och vad det bör innefatta.

samhället, ekonomisk utveckling, säkerhet, 
migration och mobilitet, inbegripet att 
hantera de underliggande orsakerna till 
påtvingad migration och förflyttning. Den 
europeiska grannskapspolitiken 
kännetecknas av differentiering och ökat 
ömsesidigt ägarskap där man erkänner 
olika nivåer av deltagande och tar hänsyn 
till respektive lands önskemål om hur 
partnerskapet med unionen ska se ut och 
vad det bör innefatta. Inom ramen för 
grannskapspolitiken har unionen inlett 
förhandlingar om och ingått ambitiösa, 
djupgående och omfattande 
frihandelsavtal med flera partnerländer i 
grannskapet. Avtalen syftar inte bara till 
att förbättra marknadstillträdet och 
främja investeringsklimatet, utan bidrar 
även till att nå grannskapspolitikens 
allmänna mål, såsom en hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling som gynnar alla. Det civila 
samhället i varje partnerland och i 
unionen, de nationella parlamenten och 
Europaparlamentet bör involveras i 
förhandlingsprocessen och 
övervakningen av genomförandet av 
avtalen. Denna förordning bör därför 
stödja förhandlingarna om dessa avtal 
och ett korrekt genomförande av de avtal 
som ingåtts.

_________________ _________________
62 Gemensamt meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén, Översyn av den 
europeiska grannskapspolitiken, 
JOIN(2015) 050 final.

62 Gemensamt meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén, Översyn av den 
europeiska grannskapspolitiken, 
JOIN(2015) 050 final.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Denna förordning bör också bidra 
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till de handelsrelaterade aspekterna av 
unionens yttre förbindelser, såsom 
samarbete med tredjeländer om tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan för tenn, 
tantal och guld, Kimberleyprocessen, 
hållbarhetspakten, genomförande av 
åtaganden enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 978/20121a 
(förordningen om allmänna 
preferenssystemet), samarbete inom 
ramen för skogslagstiftningens 
efterlevnad samt förvaltning av och 
handel med skog (Flegt) samt Aid for 
trade-initiativ för att säkerställa politisk 
samstämmighet och ömsesidigt stöd 
mellan EU:s handelspolitik och 
utvecklingsmål och utvecklingsåtgärder.
_________________
1aEuropaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 
oktober 2012 om tillämpning av det 
allmänna preferenssystemet och om 
upphävande av rådets förordning (EG) nr 
732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, s. 1).

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det är viktigt att ytterligare 
intensifiera samarbetet om migration med 
partnerländerna, dra nytta av fördelarna 
med välhanterad laglig migration och 
effektivt ta itu med irreguljär migration. Ett 
sådant samarbete bör bidra till att 
säkerställa tillgång till internationellt skydd 
och att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration, 
förbättrad gränsförvaltningen och fortsätta 
ansträngningarna i kampen mot irreguljär 
migration, människohandel och smuggling 
av migranter samt samarbete om 
återvändande, återtagande och 
återanpassning i förekommande fall, på 

(29) Det är viktigt att ytterligare 
intensifiera samarbetet om migration med 
partnerländerna, dra nytta av fördelarna 
med välhanterad laglig migration och 
effektivt ta itu med irreguljär migration. Ett 
sådant samarbete bör bidra till att 
säkerställa tillgång till internationellt skydd 
och att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till påtvingad migration och 
tvångsförflyttning, förbättrad 
gränsförvaltningen och fortsätta 
ansträngningarna i kampen mot irreguljär 
migration, människohandel och smuggling 
av migranter samt samarbete om 
återvändande, återtagande och 
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grundval av ömsesidig ansvarighet och full 
respekt för humanitära och 
människorättsliga skyldigheter. Därför bör 
tredjeländernas samarbete med unionen på 
detta område ingå som en integrerad del i 
de allmänna principerna i denna 
förordning. Det är viktigt med ökad 
samstämmighet mellan migrations- och 
utvecklingspolitiken för att garantera att 
utvecklingsbiståndet hjälper 
partnerländerna att hantera migrationen på 
ett effektivare sätt. Denna förordning bör 
bidra till ett samordnat, holistiskt och 
strukturerat förhållningssätt till migration 
och maximera synergieffekterna, samt 
tillämpa de påtryckningsmöjligheter som 
krävs.

återanpassning i förekommande fall, på 
grundval av ömsesidig ansvarighet och full 
respekt för humanitära och 
människorättsliga skyldigheter. Därför bör 
tredjeländernas samarbete med unionen på 
detta område ingå som en integrerad del i 
de allmänna principerna i denna 
förordning. Det är viktigt med ökad 
samstämmighet mellan migrations- och 
utvecklingspolitiken för att garantera att 
utvecklingsbiståndet hjälper 
partnerländerna att hantera migrationen på 
ett effektivare sätt. Denna förordning bör 
bidra till ett samordnat, holistiskt och 
strukturerat förhållningssätt till migration 
och maximera synergieffekterna, samt 
tillämpa de påtryckningsmöjligheter som 
krävs.

(Denna ändring berör hela texten.)

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) EFHU+ bör syfta till att stödja 
investeringar som ett sätt att bidra till 
uppnåendet av målen för hållbar utveckling 
genom att främja en hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
partnerländerna, med särskild inriktning på 
att utrota fattigdom, uppnå hållbar och 
inkluderande tillväxt, skapa anständiga 
arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, 
färdigheter och företagande, 
socioekonomiska sektorer, mikroföretag 
och små och medelstora företag samt 
hantering av specifika socioekonomiska 
bakomliggande orsaker till irreguljär 
migration, i enlighet med de relevanta 
vägledande 
programplaneringsdokumenten. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt länder som 

(34) EFHU+ bör syfta till att stödja 
investeringar som ett sätt att bidra till 
uppnåendet av målen för hållbar utveckling 
genom att främja en hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
partnerländerna, med särskild inriktning på 
att utrota fattigdom, uppnå hållbar och 
inkluderande tillväxt, skapa anständiga 
arbetstillfällen och ekonomiska möjligheter 
för i synnerhet kvinnor och ungdomar, 
färdigheter och företagande, 
socioekonomiska sektorer, mikroföretag 
och små och medelstora företag samt 
hantering av specifika socioekonomiska 
bakomliggande orsaker till irreguljär 
migration, i enlighet med de relevanta 
vägledande 
programplaneringsdokumenten. Särskild 
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identifierats som instabila eller 
konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.

uppmärksamhet bör ägnas åt länder som 
identifierats som instabila eller 
konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) En garanti för yttre åtgärder bör 
inrättas med utgångspunkt i den befintliga 
EFHU-garantin och garantifonden för 
åtgärder avseende tredje land. Garantin för 
yttre åtgärder bör stödja EFHU+:s 
verksamhet som omfattas av 
budgetgarantier, makroekonomiskt stöd 
och lån till tredjeländer på grundval av 
rådets beslut 77/270/Euratom71. Dessa 
insatser bör stödjas av anslagen enligt 
denna förordning, tillsammans med dem 
enligt förordning (EU) nr.../... (IPA III) och 
förordning (EU) nr.../... (förordningen om 
det europeiska instrumentet för 
kärnsäkerhet), som även bör omfatta de 
avsättningar och skulder som härrör från 
lån för makroekonomiska stödlån samt lån 
till tredjeländer enligt artikel 10.2 i 
förordningen om det europeiska 
instrumentet för kärnsamarbete (EINS). 
Vid finansiering av EFHU+-verksamhet 
ges prioritet åt projekt som skapar många 
arbetstillfällen och där 
kostnadsnyttoförhållandet är sådant att 
investeringarna blir hållbarare. De insatser 
som stöds genom garantin för yttre 
åtgärder bör åtföljas av en ingående 
förhandsbedömning av de miljömässiga, 
ekonomiska och sociala aspekterna, på 
lämpligt sätt och i överensstämmelse med 
kraven på bättre lagstiftning. Garantin för 
yttre åtgärder bör inte användas för att 
tillhandahålla grundläggande offentliga 
tjänster, som fortfarande är de nationella 

(36) En garanti för yttre åtgärder bör 
inrättas med utgångspunkt i den befintliga 
EFHU-garantin och garantifonden för 
åtgärder avseende tredje land. Garantin för 
yttre åtgärder bör stödja EFHU+:s 
verksamhet som omfattas av 
budgetgarantier, makroekonomiskt stöd 
och lån till tredjeländer på grundval av 
rådets beslut 77/270/Euratom71. Dessa 
insatser bör stödjas av anslagen enligt 
denna förordning, tillsammans med dem 
enligt förordning (EU) nr.../... (IPA III) och 
förordning (EU) nr.../... (förordningen om 
det europeiska instrumentet för 
kärnsäkerhet), som även bör omfatta de 
avsättningar och skulder som härrör från 
lån för makroekonomiska stödlån samt lån 
till tredjeländer enligt artikel 10.2 i 
förordningen om det europeiska 
instrumentet för kärnsamarbete (EINS). 
Vid finansiering av EFHU+-verksamhet 
ges prioritet åt projekt som skapar många 
anständiga arbetstillfällen och där 
kostnadsnyttoförhållandet är sådant att 
investeringarna blir hållbarare. De insatser 
som stöds genom garantin för yttre 
åtgärder bör åtföljas av en ingående 
förhandsbedömning av de miljömässiga, 
ekonomiska och sociala aspekterna, på 
lämpligt sätt och i överensstämmelse med 
kraven på bättre lagstiftning. Garantin för 
yttre åtgärder bör inte användas för att 
tillhandahålla grundläggande offentliga 
tjänster, som fortfarande är de nationella 
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regeringarnas ansvar. regeringarnas ansvar.

_________________ _________________
71 Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 
mars 1977 om befogenhet för 
kommissionen att ta upp Euratomlån i syfte 
att bidra till finansieringen av 
kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9).

71 Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 
mars 1977 om befogenhet för 
kommissionen att ta upp Euratomlån i syfte 
att bidra till finansieringen av 
kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9).

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att skapa flexibilitet, öka 
intresset från den privata sektorn och 
maximera effekterna av investeringarna 
bör man när det gäller berättigade 
motparter göra ett undantag från de regler 
om metoderna för genomförandet av 
unionens budget som anges i 
budgetförordningen. De berättigade 
motparterna kan också vara organ som inte 
anförtrotts uppgifter inom ramen för ett 
offentlig-privat partnerskap och som också 
kan vara organ som omfattas av 
privaträtten i ett partnerland.

(37) För att skapa flexibilitet, öka 
intresset från den privata sektorn, främja 
rättvis konkurrens och maximera 
effekterna av investeringarna bör man när 
det gäller berättigade motparter göra ett 
undantag från de regler om metoderna för 
genomförandet av unionens budget som 
anges i budgetförordningen. De berättigade 
motparterna kan också vara organ som inte 
anförtrotts uppgifter inom ramen för ett 
offentlig-privat partnerskap och som också 
kan vara organ som omfattas av 
privaträtten i ett partnerland.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det allmänna målet för 
programmet ”instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete” (nedan 
kallat instrumentet) bör vara att slå vakt 
om och främja unionens värden och 
intressen i hela världen genom att sträva 
efter att genomföra de målsättningar och 
principer för unionens yttre åtgärder som 
fastställs i artiklarna 3.5, 8 och 21 i 

(1) Det allmänna målet för denna 
förordning är att slå vakt om och främja 
unionens värden och intressen i hela 
världen genom att sträva efter att 
genomföra de målsättningar och principer 
för unionens yttre åtgärder som fastställs i 
artiklarna 3.5, 8 och 21 i fördraget om 
Europeiska unionen och i artiklarna 11, 
207 och 208 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.
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fördraget om Europeiska unionen.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att stödja och främja dialog och 
samarbete med tredjeländer och regioner i 
grannskapsområdet, i Afrika söder om 
Sahara, i Asien och Stillahavsområdet samt 
i Nord- och Sydamerika och Västindien.

(a) Att stödja och främja dialog och 
samarbete med tredjeländer och regioner i 
grannskapsområdet, i Afrika söder om 
Sahara, i Asien och Stillahavsområdet samt 
i Nord- och Sydamerika och Västindien, 
särskilt i fråga om hållbar ekonomisk och 
social utveckling och fattigdomsutrotning.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) På global nivå: att befästa och 
stödja demokrati, rättsstatsprincipen och 
mänskliga rättigheter, stödja det civila 
samhällets organisationer, främja stabilitet 
och fred och hantera andra globala 
utmaningar såsom migration och rörlighet.

(b) På global nivå: att befästa och 
stödja demokrati, rättsstatsprincipen, 
mänskliga rättigheter och hållbar 
utveckling med särskilt fokus på regel- och 
värdebaserad internationell handel, 
fattigdomsutrotning, främja ekonomisk 
tillväxt och främja och slå vakt om 
multilateralism, stödja det civila samhällets 
organisationer, främja stabilitet och fred 
och hantera andra globala utmaningar 
såsom migration och rörlighet.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 Artikel 7

Politisk ram Politisk ram
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Den övergripande politiska ramen för 
genomförandet av denna förordning ska 
utgöras av associeringsavtalen, 
partnerskaps- och samarbetsavtalen, de 
multilaterala avtalen och andra avtal om 
upprättande av en rättsligt bindande 
förbindelse med partnerländerna, samt 
Europeiska rådets slutsatser och rådets 
slutsatser, uttalanden och slutsatser från 
toppmöten eller högnivåmöten med 
partnerländerna, relevanta resolutioner från 
Europaparlamentet, kommissionens 
meddelanden eller gemensamma 
meddelanden från kommissionen och 
unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik.

Den övergripande politiska ramen för 
genomförandet av denna förordning ska 
utgöras av associeringsavtalen, 
partnerskaps-, handels- och 
samarbetsavtalen, de multilaterala avtalen, 
andra avtal och relevant 
unionslagstiftning om upprättande av en 
rättsligt bindande förbindelse med 
partnerländerna, samt Europeiska rådets 
slutsatser och rådets slutsatser, uttalanden 
och slutsatser från toppmöten eller 
högnivåmöten med partnerländerna, 
relevanta resolutioner från 
Europaparlamentet, kommissionens 
meddelanden eller gemensamma 
meddelanden från kommissionen och 
unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik.

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Unionen ska i sina förbindelser 
med tredjeländer och inom ramen för 
instrumentet främja ytterligare 
internationella insatser för ett 
multilateralt avtal om att förbjuda handel 
med varor som används för tortyr och 
dödsstraff.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förbindelserna med partnerländerna ska 
deras resultat när det gäller fullgörandet av 
åtaganden, genomförandet av 
internationella avtal och avtalsförhållanden 
med unionen beaktas.

I förbindelserna med partnerländerna ska 
deras resultat när det gäller fullgörandet av 
åtaganden, genomförandet av 
internationella avtal och avtalsförhållanden 
med unionen beaktas, bland annat 
associerings-, partnerskaps- och 
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samarbetsavtal och handelsavtal.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I överensstämmelse med principen om 
inkluderande partnerskap ska 
kommissionen, om lämpligt, se till att 
samråd förs med de berörda parterna i 
partnerländerna, däribland det civila 
samhällets organisationer och lokala 
myndigheter, och att de utan onödigt 
dröjsmål får tillgång till relevant 
information så att de kan spela en 
meningsfull roll vid utformningen, 
genomförandet och övervakningen av 
programmen.

I överensstämmelse med principen om 
inkluderande partnerskap ska 
kommissionen se till att samråd förs med 
de berörda parterna i partnerländerna, 
däribland det civila samhällets 
organisationer och lokala myndigheter, och 
att de utan onödigt dröjsmål får tillgång till 
relevant information så att de kan spela en 
meningsfull roll vid utformningen, 
genomförandet och övervakningen av 
programmen.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med principen om ägarskap ska 
kommissionen, i förekommande fall, 
främja användning av partnerländernas 
system för genomförandet av programmen.

I enlighet med principen om ägarskap ska 
kommissionen främja användning av 
partnerländernas system för genomförandet 
av programmen.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska informera och 
regelbundet utbyta synpunkter med 
Europaparlamentet.

8. Kommissionen ska tillhandahålla 
faktiska uppgifter och fullständiga 
fleråriga programplaneringsdokument, 
handlingsplaner och åtgärder och 
regelbundet utbyta synpunkter med 
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relevanta utskott i Europaparlamentet på 
eget initiativ eller på begäran av 
Europaparlamentet.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Partnernas behov, som fastställs på 
grundval av specifika kriterier, med hänsyn 
till befolkning, fattigdom, orättvisor, 
mänsklig utveckling, ekonomisk och 
miljömässig sårbarhet samt staters och 
samhällens resiliens.

(a) Partnernas behov, som fastställs på 
grundval av specifika kriterier och ingår i 
ett register som Europaparlamentet på 
begäran kan konsultera, med hänsyn till 
befolkning, fattigdom, orättvisor, mänsklig 
utveckling, situationen sett till de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, ekonomisk och 
miljömässig sårbarhet samt staters och 
samhällens resiliens.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samarbete med industrialiserade 
länder ska inriktas på att främja unionens 
intressen och ömsesidiga intressen.

4. Samarbete med industrialiserade 
länder ska inriktas på att främja unionens 
intressen och ömsesidiga intressen, liksom 
gemensamma intressen och värderingar 
och gemensamma mål och försvaret av 
multilateralism. Ett sådant samarbete ska 
i tillämpliga fall grundas på en dialog 
mellan unionen, inbegripet 
Europaparlamentet och medlemsstaterna, 
med deltagande av det civila samhället.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
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Artikel 12 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Alla tidigare multilaterala eller 
bilaterala avtal eller förordningar som 
involverar landet och/eller regionen i 
fråga, såsom förordningen om allmänna 
preferenssystemet, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2017/821, 
rådets förordning (EG) nr 1236/2005 och 
framtida förordningar om produkter med 
dubbla användningsområden och 
importen av kulturföremål.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Eventuella multilaterala eller 
bilaterala handelsavtal som ingåtts, 
inklusive djupgående och omfattande 
frihandelsavtal mellan EU och dess 
grannländer, och eventuella 
handelsförmåner som EU beviljat en 
partner.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De fleråriga vägledande 
programmen för geografiska program får 
vid behov ses över för ett effektivt 
genomförande, särskilt då betydande 
ändringar gjorts i den politiska ram som 
avses i artikel 7 eller efter en krissituation 
eller efterkrissituation.

3. De fleråriga vägledande 
programmen för geografiska program får 
vid behov och efter samråd med 
Europaparlamentet ses över, för ett 
effektivt genomförande, särskilt då 
betydande ändringar gjorts i den politiska 
ram som avses i artikel 7 eller efter en 
krissituation eller efterkrissituation.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De fleråriga vägledande 
programmen för tematiska program får vid 
behov ses över för ett effektivt 
genomförande, särskilt då betydande 
ändringar gjorts i den politiska ram som 
avses i artikel 7.

4. De fleråriga vägledande 
programmen för tematiska program får vid 
behov och efter samråd med 
Europaparlamentet ses över för ett 
effektivt genomförande, särskilt då 
betydande ändringar gjorts i den politiska 
ram som avses i artikel 7.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) partnerskap med unionen, 
inklusive ambitionsnivån för detta 
partnerskap,

(d) Partnerskaps- och 
associeringsavtal och övriga handels- och 
investeringsförbindelser med unionen, 
inklusive ambitionsnivån för detta 
partnerskap,

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta ettåriga 
eller fleråriga handlingsprogram eller 
åtgärder. Åtgärderna kan utgöras av 
enskilda åtgärder, särskilda åtgärder, 
stödåtgärder eller exceptionella 
stödåtgärder. I handlingsplanerna och 
åtgärderna ska för varje insats anges målen, 
de förväntade resultaten och den viktigaste 
verksamheten, genomförandemetoderna, 
budgeten och eventuella tillhörande 
stödutgifter.

1. Kommissionen ska, i nära 
samarbete med Europaparlamentet, anta 
ettåriga eller fleråriga handlingsprogram 
eller åtgärder. Åtgärderna kan utgöras av 
enskilda åtgärder, särskilda åtgärder, 
stödåtgärder eller exceptionella 
stödåtgärder. I handlingsplanerna och 
åtgärderna ska för varje insats anges målen, 
de förväntade resultaten och den viktigaste 
verksamheten, genomförandemetoderna, 
budgeten och eventuella tillhörande 
stödutgifter.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid oförutsedda behov eller 
omständigheter och om finansiering inte är 
möjlig från lämpligare källor, får 
kommissionen anta särskilda åtgärder som 
inte föreskrivs i 
programplaneringsdokumenten.

Vid oförutsedda behov eller 
omständigheter och om finansiering inte är 
möjlig från lämpligare källor, får 
kommissionen, i nära samarbete med 
Europaparlamentet, anta särskilda 
åtgärder som inte föreskrivs i 
programplaneringsdokumenten.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för EFHU+ som ett integrerat 
finansiellt paket som tillhandahåller 
finansiell kapacitet som bygger på de 
metoder för genomförande som fastställs i 
artikel 23.1 a, e, f och g, ska vara att stödja 
investeringar och öka tillgången till 
finansiering i syfte att främja hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
partnerländerna, med särskild inriktning på 
fattigdomsutrotning, hållbar tillväxt för 
alla, skapandet av anständiga 
arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, 
färdigheter och företagande, 
socioekonomiska sektorer, mikroföretag 
och små och medelstora företag samt att ta 
itu med specifika socioekonomiska 
bakomliggande orsaker till irreguljär 
migration, i enlighet med de relevanta 
vägledande 
programplaneringsdokumenten. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt länder som 
identifierats som instabila eller 

Målet för EFHU+ som ett integrerat 
finansiellt paket som tillhandahåller 
finansiell kapacitet som bygger på de 
metoder för genomförande som fastställs i 
artikel 23.1 a, e, f och g, ska vara att stödja 
investeringar och öka tillgången till 
finansiering i syfte att främja hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
partnerländerna, med särskild inriktning på 
fattigdomsutrotning, hållbar tillväxt för 
alla, skapandet av anständiga 
arbetstillfällen och ekonomiska möjligheter 
för i synnerhet kvinnor och ungdomar, 
färdigheter och företagande, 
socioekonomiska sektorer, mikroföretag 
och små och medelstora företag samt att ta 
itu med specifika socioekonomiska 
bakomliggande orsaker till irreguljär 
migration, i enlighet med de relevanta 
vägledande 
programplaneringsdokumenten. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt länder som 
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konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.

identifierats som instabila eller 
konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid interimsutvärderingen ska man också 
bedöma hur den förenklade och 
rationaliserade strukturen för de externa 
finansieringsinstrumenten fungerar i 
förhållande till målen för unionens 
bakomliggande politik och principerna 
om transparens, ansvarsskyldighet, 
effektivitet, samstämmighet och flexibilitet 
inom EU:s fonder för externa åtgärder.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den slutliga utvärderingsrapporten ska 
även behandla effektiviteten, mervärdet, 
förenklingsutrymmet, den interna och 
externa samstämmigheten samt den 
fortsatta relevansen för målen i 
förordningen.

Den slutliga utvärderingsrapporten ska 
även behandla effektiviteten, mervärdet, 
den förenklade och rationaliserade 
strukturens funktionssätt, den interna och 
externa samstämmigheten samt den 
fortsatta relevansen för målen i 
förordningen.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 4 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Begränsa avskogningen och främja 
skogslagstiftningens efterlevnad samt 

(j) Hejda avskogningen och främja 
skogslagstiftningens efterlevnad samt 
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förvaltning av och handel med skog 
(Flegt), och bekämpa olaglig 
skogsavverkning och handel med olagligt 
virke och olagliga träprodukter.

förvaltning av och handel med skog 
(Flegt), och bekämpa olaglig 
skogsavverkning och handel med olagligt 
virke och olagliga träprodukter. Stödja 
förhandlingar om och genomförande av 
frivilliga partnerskapsavtal.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 5 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Främja och stärka multilateralism, 
hållbart ekonomiskt samarbete, 
internationell handel och 
investeringsförbindelser samt WTO:s 
regler och principer.

Ändringsförslag 39

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Stödja den regionala 
integrationsagendan och optimal 
handelspolitik, och stödja konsolidering 
och genomförande av handelsavtal mellan 
EU och dess partner.

(n) Stödja den regionala 
integrationsagendan och optimal 
handelspolitik till stöd för inkluderande 
och hållbar utveckling, och stödja 
konsolidering och genomförande av 
handelsavtal mellan EU och dess partner.

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(s) Främja en rättvis, hållbar och icke 
snedvriden tillgång till 
utvinningssektorerna.

(s) Säkerställa att tillgången till 
utvinningssektorerna är rättvis och 
hållbar.
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Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – punktsats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Begränsa användningen av 
naturresurser för att finansiera konflikter, 
och stöd till berörda parters efterlevnad av 
initiativ såsom Kimberleyprocessens 
certifieringssystem, inbegripet sådana 
med anknytning till [EU:s förordning om 
konfliktmineraler], särskilt när det gäller 
genomförandet av effektiva inhemska 
kontroller av produktion av och handel 
med naturresurser.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – punktsats 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bidra till unionens insatser för ett 
internationellt förbud mot handel med 
varor som används för tortyr och 
dödsstraff.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – punktsats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Främja en effektiv multilateralism 
och strategiska partnerskap, för att bidra 
till att stärka kapaciteten hos 
internationella, regionala och nationella 
ramar för att främja och skydda mänskliga 
rättigheter, demokrati och 
rättsstatsprincipen. Strategiska 
partnerskap ska förstärkas, särskilt 
kontoret för FN:s högkommissarie för 

– Främja en effektiv multilateralism 
och strategiska partnerskap, i syfte att bidra 
till att stärka kapaciteten hos 
internationella, regionala och nationella 
ramar och ge egenmakt åt lokala aktörer 
för att främja och skydda mänskliga 
rättigheter, demokrati och 
rättsstatsprincipen. Partnerskap för 
mänskliga rättigheter ska inriktas på att 
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mänskliga rättigheter (OHCHR), 
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) 
och relevanta regionala och nationella 
mekanismer för mänskliga rättigheter. 
Dessutom ska programmet främja 
utbildning och forskning om mänskliga 
rättigheter och demokrati, bland annat 
genom Global Campus for Human Rights 
and Democracy.

stärka nationella och internationella 
strukturer för mänskliga rättigheter, 
inbegripet stöd till multilateralism, 
eftersom oberoendet och effektiviteten hos 
kontoret för FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter (OHCHR), 
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) 
och relevanta regionala mekanismer för 
mänskliga rättigheter är av avgörande 
betydelse. Stödet till utbildning och 
forskning om mänskliga rättigheter och 
demokrati ska fortsätta, bland annat i form 
av stöd till Global Campus for Human 
Rights and Democracy.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – punktsats 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stödja moderniseringen av WTO i 
syfte att öka både dess effektivitet och 
legitimitet.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4 – del A – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bidra till den globala agendan för 
anständigt arbete, framför allt i globala 
värdekedjor, samt öka kunskaperna om 
effektiva sysselsättningspolitiska åtgärder 
som svarar mot behoven på 
arbetsmarknaden, inklusive 
yrkesutbildning och livslångt lärande.

(b) Bidra till den globala agendan för 
anständigt arbete, framför allt globala 
värdekedjor, samt öka kunskaperna om 
effektiva sysselsättningspolitiska åtgärder 
som svarar mot behoven på 
arbetsmarknaden, inklusive 
yrkesutbildning och livslångt lärande.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4 – del C – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Förbättra företagsklimatet och 
investeringsklimatet och stödja en ökad 
dialog mellan det offentliga och privata, 
och kapacitetsuppbyggnad i mikroföretag 
och små och medelstora företag.

(b) Förbättra företagsklimatet och 
investeringsklimatet och stödja en ökad 
dialog mellan det offentliga och privata, 
och kapacitetsuppbyggnad i mikroföretag 
och små och medelstora företag, inbegripet 
deras internationalisering.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4 – del C – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Stödja unionens handelspolitik och 
handelsavtal och deras genomförande, och 
förbättra tillträdet till partnerländers 
marknader och främja handel, 
investeringar och affärsmöjligheter för 
företag från unionen, samtidigt som 
hinder för marknadstillträde och 
investeringar undanröjs.

(c) Stödja genomförandet av unionens 
handelspolitiska instrument och 
handelsavtal, som syftar till att förbättra 
den hållbara utvecklingen, den 
ekonomiska diversifieringen och tillträdet 
till EU:s marknad samt underlätta 
tillgången till klimatvänlig teknik och 
immateriella rättigheter.
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