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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 
Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag: 

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Forordning (EU) nr. 231/201414 
udløber den 31. december 2020. For at 
opretholde effektiviteten i Unionens 
optræden udadtil bør en ramme for 
planlægning og ydelse af ekstern bistand 
opretholdes.

(1) Forordning (EU) nr. 231/201414 
udløber den 31. december 2020. For at 
opretholde effektiviteten i Unionens 
udvidelsespolitik bør den fortsat 
understøttes af et særligt 
finansieringsinstrument til finansiering af 
optræden udadtil.

_________________ _________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 231/2014 af 11. marts 
2014 om oprettelse af et instrument til 
førtiltrædelsesbistand (IPA II) (EUT L 77 
af 15.3.2014, s. 11).

14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 231/2014 af 11. marts 
2014 om oprettelse af et instrument til 
førtiltrædelsesbistand (IPA II) (EUT L 77 
af 15.3.2014, s. 11).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I henhold til artikel 49 i traktaten 
om Den Europæiske Union kan enhver 
europæisk stat, som respekterer værdierne 
respekt for den menneskelige værdighed, 
frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og 
respekt for menneskerettighederne, 
herunder rettigheder for personer 
tilhørende mindretal, og som forpligter sig 
til at fremme disse værdier, ansøge om at 
blive medlem af Unionen. En europæisk 
stat, som har ansøgt om optagelse i 
Unionen, kan først blive medlem, når det er 

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

bekræftet, at den fuldt ud opfylder de 
kriterier for medlemskab, der blev fastlagt 
på Det Europæiske Råds møde i 
København i juni 1993 
("Københavnskriterierne"), og forudsat at 
Unionen har kapaciteten til at integrere det 
nye medlem. Københavnskriterierne 
vedrører institutionel stabilitet, som 
garanterer demokrati, retsstaten, 
menneskerettighederne og respekt for og 
beskyttelse af mindretal, en fungerende 
markedsøkonomi og evne til at klare 
konkurrencepresset og markedskræfterne i 
Unionen samt evnen til at påtage sig ikke 
alene rettigheder, men også forpligtelser i 
henhold til traktaterne, herunder at tilslutte 
sig målene for en politisk, økonomisk og 
monetær union.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

overensstemmelse med de aftaler, som 
Unionen har indgået med modtagerne i 
bilag I. Bistanden bør hovedsageligt 
fokusere på at bistå modtagerne i bilag I i 
at styrke de demokratiske institutioner og 
retsstaten, reformere retsvæsenet og den 
offentlige forvaltning, fremme respekten 
for de grundlæggende 
menneskerettigheder, herunder 
rettigheder for personer, der tilhører 
mindretal, beskytte mindretal, fremme 
ligestilling mellem kønnene, tolerance, 
social inddragelse og ikkediskrimination, 
beskytte menneskerettighedsforkæmpere, 
whistleblowere og civilsamfundet og støtte 
initiativer, der fremmer gennemsigtighed, 
ansvarlighed, integritet og bekæmpelse af 
korruption. Bistanden bør også understøtte 
overholdelsen af de centrale principper og 
rettigheder, som er defineret i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder17. 
Bistanden bør fortsat støtte modtagernes 
bestræbelser på at fremme regionalt, 
makroregionalt og grænseoverskridende 
samarbejde, herunder på tværs af 
søgrænser, samt territorial udvikling, 
herunder ved at gennemføre Unionens 
makroregionale strategier såsom Donau-
strategien. Den bør også støtte gode 
naboskabsforbindelser, forsoning og 
regionalt samarbejde. Bistanden bør også 
styrke den økonomiske og sociale 
udvikling og den økonomiske styring hos 
disse modtagere og dermed understøtte en 
dagsorden for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, bl.a. via gennemførelsen af 
politikker på områder som regional 
udvikling, landbrug og udvikling af 
landdistrikterne, social- og 
beskæftigelsesområdet gennem udvikling 
af SMV'er og udvikling af den digitale 
økonomi og det digitale samfund, hvilket 
også er i overensstemmelse med 
flagskibsinitiativet om en digital dagsorden 
for Vestbalkan.

_________________ _________________
17 Den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, der højtideligt blev 

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

proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen på det sociale topmøde 
om fair job og vækst i Göteborg den 17. 
november 2017.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Øget strategisk og operationelt 
samarbejde om sikkerhed mellem Unionen 
og modtagerne i bilag I er afgørende for 
effektiv håndtering af sikkerheds- og 
terrortrusler.

(9) Øget strategisk og operationelt 
samarbejde om sikkerhed mellem Unionen 
og modtagerne i bilag I er afgørende for 
effektiv håndtering af sikkerhedstrusler, 
herunder grov kriminalitet, organiseret 
kriminalitet, terror og andre trusler mod 
stabilitet og fred i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er meget vigtigt at intensivere 
samarbejdet om migration, herunder 
grænseforvaltning, sikring af adgang til 

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

international beskyttelse, deling af 
relevante oplysninger, øgede 
udviklingsmæssige fordele ved migration, 
lettelse af lovlig migration og 
arbejdsmigration, styrkelse af 
grænsekontrollen og vores bestræbelser på 
at bekæmpe irregulær migration, 
menneskehandel, smugling af migranter og 
terrorisme.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Det er vigtigt at fremme social 
beskyttelse og social inklusion som en del 
af samarbejdet mellem Unionen og 
modtagerne i bilag I. Tiltagene på dette 
område bør sigte mod at fremme 
inklusive, effektive og tilstrækkelige 
sociale beskyttelsessystemer, der fremmer 
social inklusion og lige muligheder og 
imødegår ulighed og fattigdom.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Styrkelse af retsstatsprincippet, 
bl.a. ved at sikre retsvæsenets 
uafhængighed, demokratiet og de 
grundlæggende rettigheder, sikre og 
fremme mediernes uafhængighed samt 
gennemsigtighed og ikkevilkårlighed i 
offentlige og retshåndhævende 
myndigheders beslutningstagen, yde støtte 
til uafhængige 
menneskerettighedsforkæmpere og 
civilsamfundsorganisationer, der 
overvåger overholdelsen af 
retsstatsprincippet, forsvare 
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over tid bør den finansielle bistand i 
henhold til denne forordning så tidligt som 
muligt adressere de krav, der stilles til 
modtagerne i bilag I.

whistleblowere og støtte initiativer, der 
fremmer gennemsigtighed, ansvarlighed, 
integritet og bekæmpelse af korruption og 
organiseret kriminalitet, forebygger 
radikalisering og terrorisme og fremmer 
god regeringsførelse, herunder reform af 
den offentlige forvaltning, er stadig den 
vigtigste udfordring for de fleste af 
modtagerne i bilag I og væsentlige faktorer 
for, at modtagere kan komme tættere på 
Unionen og senere fuldt ud kan påtage sig 
de forpligtelser, der følger af et EU-
medlemsskab. I betragtning af den 
langsigtede karakter af reformerne på disse 
områder og behovet for at skabe resultater 
over tid bør den finansielle bistand i 
henhold til denne forordning så tidligt som 
muligt adressere de krav, der stilles til 
modtagerne i bilag I.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I lyset af den etniske kompleksitet i 
den vestlige Balkanregion og dens nyere 
turbulente historie vedrørende etniske 
forhold er det særlig vigtigt at beskytte 
nationale, etniske og sproglige mindretal. 
For at beskyttelse af mindretal skal blive 
en stabilitetsskabende faktor i 
kandidatlande og potentielle 
kandidatlande, bør Unionen støtte 
regeringerne i forbindelse med 
vedtagelsen, overvågningen og den 
effektive anvendelse af retlige rammer for 
mindretalsbeskyttelse på grundlag af 
relevante internationale standarder. 
Unionen bør i denne forbindelse udnytte 
de erfaringer, der er blevet indhøstet 
under og efter tidligere 
tiltrædelsesforhandlinger.

Ændringsforslag 12
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Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Romaernes situation er fortsat 
særligt problematisk i de fleste 
kandidatlande og potentielle 
kandidatlande, hvor de fortsat lider under 
udbredt forskelsbehandling, elendige 
leveforhold, utilstrækkelig adgang til 
grundlæggende sociale tjenester og 
kolossalt store andele af analfabeter og 
skolefrafald, hvilket igen forværrer den 
sociale udstødelse af dem. IPA III bør 
bidrage til at tilvejebringe målrettet og 
strategibaseret støtte til forbedring af 
romaernes situation i modtagerlandene.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Der bør desuden ydes bistand med 
henblik på at styrke aspektet med 
mindretalsrettigheder yderligere og derved 
forbedre multikulturel forståelse og 
fredelig sameksistens.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Modtagerne i bilag I skal være 
bedre forberedt til at håndtere globale 
udfordringer som f.eks. bæredygtig 
udvikling og klimaændringer og tilpasse 
sig Unionens indsats for at håndtere disse 
spørgsmål. Henset til betydningen af at 
tage hånd om klimaændringerne i 
overensstemmelse med Unionens 

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

Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og målene for bæredygtig 
udvikling bør programmet bidrage til at 
integrere klimaindsatsen i Unionens 
politikker og til at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af udgifterne i EU-budgettet 
skal understøtte klimamålsætninger. Tiltag 
under dette program forventes at bidrage 
med 16 % af programmets samlede 
finansieringsramme til 
klimamålsætningerne. Relevante tiltag 
identificeres under programmets 
udarbejdelse og gennemførelse, og 
programmets samlede bidrag bør indgå i de 
relevante evalueringer og gennemgange.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Der bør være klare konsekvenser i 
tilfælde af en alvorlig forværring af 
situationen for retsstatsprincippet, de 
demokratiske principper, 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder i et 
kandidatland eller et potentielt 
kandidatland, eller hvis modtageren 
overtræder sine forpligtelser i henhold til 
relevante aftaler, der er indgået med 
Unionen. I sådanne tilfælde – og uden at 
det berører budgetproceduren og 
bestemmelserne om suspension af støtte i 
internationale aftaler med modtagere – 
bør beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, så den kan ændre bilag I 
til denne forordning med henblik på at 
suspendere eller delvist suspendere 
Unionens bistand. Når Kommissionen 
træffer sådanne beslutninger, bør den 
sikre, at der fortsat er adgang til 
økonomisk støtte til foranstaltninger, der 
gavner borgerne direkte, navnlig sådanne, 
som drives af ikkestatslige aktører, der 
direkte arbejder med at styrke 
retsstatsprincippet, demokratiet, 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder. Hvis 
Kommissionen finder, at årsagerne til 
suspensionen af bistanden ikke længere 
gør sig gældende, bør den have beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter, der 
ændrer bilag I med henblik på at 
genindføre Unionens bistand.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 19

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

(19) Overgangen fra Kommissionens 
direkte forvaltning af førtiltrædelsesmidler 
til indirekte forvaltning foretaget af 
modtagerne i bilag I bør ske gradvis og 
under hensyntagen til den respektive 
kapacitet hos disse modtagere og med 
anvendelse af fuldstændige 
forvaltningsmæssige 
sikkerhedsforanstaltninger, herunder, 
men ikke begrænset til: gennemsigtige 
regnskabs- og udbudsprocedurer og 
ekstern periodisk revision udført af 
OLAF. Ved tildelingen af bistand bør der 
fortsat gøres brug af de strukturer og 
instrumenter, som har bevist deres værdi i 
forbindelse med førtiltrædelsesprocessen. 
Der skal lægges særlig vægt på at yde 
bistand til at forbedre modtagerlandenes 
absorptionskapacitet.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 26
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Gennemsigtigheds-, 
kommunikations- og synlighedsaktiviteter 
er af afgørende betydning for at skabe 
bevidsthed om Unionens indsats på stedet. 
For at øge den brede offentligheds 
bevidsthed bør Kommissionen, Unionens 
delegationer og modtagerne kommunikere 
klart og effektivt om brugen af 
førtiltrædelsesbistanden i 
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modtagerlandene ved at skitsere dens 
formål, anvendelse og resultater. 
Modtagerne af EU-midler bør anerkende 
EU-midlernes oprindelse og sikre 
synligheden af disse på behørig vis. IPA 
III bør bidrage til at finansiere 
kommunikationsaktiviteter, der øger 
kendskabet til resultaterne af Unionens 
bistand blandt flere målgrupper i 
modtagerlandene.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For at tage hensyn til ændringer i 
rammerne for udvidelsespolitikken eller 
betydelige ændringer med hensyn til 
modtagerne i bilag I bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
tilpasning og ajourføring af de tematiske 
prioriteringer for bistand i bilag II og III. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 
at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 
delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(32) For at tage hensyn til ændringer i 
rammerne for udvidelsespolitikken eller 
betydelige ændringer med hensyn til 
modtagerne i bilag I bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
tilpasning og ajourføring af de tematiske 
prioriteringer for bistand i bilag II og III. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på ekspert- 
og civilsamfundsniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 24
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. IPA III har følgende specifikke 
mål:

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) at styrke retsstatsprincippet, 
demokratiet og respekten for 
menneskerettighederne, de grundlæggende 
rettigheder og folkeretten, understøtte 
retsvæsenets uafhængighed og en effektiv 
retsbeskyttelse, beskytte mindretal, støtte 
uafhængige 
menneskerettighedsforkæmpere, 
whistleblowere og 
civilsamfundsorganisationer, der 
overvåger overholdelsen af 
retsstatsprincippet, og støtte initiativer til 
fremme af mediernes uafhængighed og af 
gennemsigtighed, ansvarlighed, integritet 
og bekæmpelse af korruption

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at styrke kvalitet, effektivitet, 
gennemsigtighed og ansvarlighed i den 
offentlige forvaltning, fremme 
gennemsigtighed og ikkevilkårlighed hos 
offentlige myndigheder og 
retshåndhævende myndigheder og støtte 
strukturelle reformer og god 
regeringsførelse på alle niveauer



PE625.581v02-00 18/32 AD\1174734DA.docx

DA

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at styrke social beskyttelse og 
social inklusion, herunder ved at fremme 
lige muligheder og bekæmpe ulighed og 
fattigdom, sikre adgang til international 
beskyttelse, lette lovlig migration og 
arbejdsmigration og integrere 
marginaliserede befolkningsgrupper 
såsom migranter og romaer;

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) at styrke konfliktforebyggelse og 
fremme forsoning, fredsopbygning, gode 
naboskabsforbindelser samt 
mellemfolkelige kontakter og 
mellemfolkelig kommunikation;

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at støtte det territoriale og 
grænseoverskridende samarbejde.

e) at støtte territorialt og 
grænseoverskridende samarbejde samt at 
forbedre og styrke det strategiske og 
operationelle samarbejde med Unionen 
om grænseforvaltning og 
sikkerhedsspørgsmål med henblik på at 
imødegå trusler fra organiseret 
kriminalitet, terrorisme og 
internetkriminalitet.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bistand under IPA III kan ydes til 
den type foranstaltninger, der er fastsat 
under Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden30, Den Europæiske 
Socialfond Plus31 og Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne32.

4. Bistand under IPA III kan ydes til 
den type foranstaltninger, der er fastsat 
under Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden30, Den Europæiske 
Socialfond Plus31 og Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne32 og Fonden for 
Retfærdighed, Rettigheder og Værdier.

__________________ __________________
30 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden, COM(2018) 372 
final.

30 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden, COM(2018) 372 
final.

31 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+), COM(2018) 382 
final.

31 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+), COM(2018) 382 
final.

32 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om regler for støtte til 
strategiske planer, der udarbejdes af 
medlemsstaterne under den fælles 
landbrugspolitik og finansieres gennem 
Den Europæiske Garantifond for 
Landbruget (EGFL) og Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL), og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1307/2013, COM(2018) 392 final.

32 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om regler for støtte til 
strategiske planer, der udarbejdes af 
medlemsstaterne under den fælles 
landbrugspolitik og finansieres gennem 
Den Europæiske Garantifond for 
Landbruget (EGFL) og Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL), og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1307/2013, COM(2018) 392 final.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Programmer og foranstaltninger i 
henhold til denne forordning skal integrere 
klimaændringer, miljøbeskyttelse og 
ligestilling mellem kønnene og, såfremt det 
er relevant, tage hensyn til forbindelser 
med målene for bæredygtig udvikling34 for 
at fremme integrerede foranstaltninger, der 
kan skabe sidegevinster og opfylde flere 
mål på en koordineret måde.

2. Programmer og foranstaltninger i 
henhold til denne forordning skal integrere 
klimaændringer, miljøbeskyttelse, 
grundlæggende rettigheder og ligestilling 
mellem kønnene og, såfremt det er 
relevant, tage hensyn til forbindelser med 
målene for bæredygtig udvikling34 for at 
fremme integrerede foranstaltninger, der 
kan skabe sidegevinster og opfylde flere 
mål på en koordineret måde.

_________________ _________________
34https://ec.europa.eu/europeaid/policies/su
stainable-development-goals_en

34https://ec.europa.eu/europeaid/policies/su
stainable-development-goals_en

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Suspension af Unionens bistand
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1. Ved alvorlig forværring af 
overholdelsen af retsstatsprincippet, 
demokratiet, menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder i et 
modtagerland, eller hvis en modtager 
overtræder sine forpligtelser i de relevante 
aftaler, der er indgået med Unionen, 
tillægges Kommissionen beføjelse til i 
overensstemmelse med artikel 14 at 
vedtage en delegeret retsakt, der ændrer 
bilag I til denne forordning med henblik 
på at suspendere eller delvist suspendere 
Unionens bistand. I tilfælde af en delvis 
suspension angives de programmer, for 
hvilke suspensionen finder anvendelse. 
Når Kommissionen træffer sådanne 
beslutninger, sikrer den, at der fortsat er 
adgang til økonomisk støtte til 
foranstaltninger, der gavner borgerne 
direkte, navnlig sådanne, som drives af 
ikkestatslige aktører, der direkte arbejder 
med at styrke retsstatsprincippet, 
demokratiet, menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder.
2. Hvis Kommissionen finder, at 
årsagerne til suspensionen af bistanden 
ikke længere gør sig gældende, tillægges 
den beføjelse til i overensstemmelse med 
artikel 14 at vedtage en delegeret retsakt, 
der ændrer bilag I med henblik på at 
genindføre Unionens bistand.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 Artikel 17

Information, kommunikation og offentlig 
omtale

Information, kommunikation og offentlig 
omtale

1. Artikel 36 og 37 i [NDICI-
forordningen] finder anvendelse.

1. Når der ydes finansiel bistand i 
henhold til denne forordning, træffer 
Kommissionen og Unionens delegationer 
i modtagerlandene alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre synligheden af 
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Unionens finansielle støtte, herunder 
overvågningen af modtagernes 
overholdelse af disse krav. IPA-
finansierede foranstaltninger er underlagt 
kravene i håndbogen i kommunikation og 
synlighed for EU's optræden udadtil. 
Kommissionen vedtager retningslinjer for 
EU-finansierede projekter om synlighed 
og kommunikationsaktioner for hver 
modtager.
1a. Kommissionen træffer 
foranstaltninger til at styrke den 
strategiske kommunikation og det 
offentlige diplomati til formidling af 
Unionens værdier og fremhæve 
merværdien af Unionens støtte.
1b. Modtagerne af EU-midler 
anerkender EU-midlernes oprindelse og 
sikrer synligheden af disse på behørig vis 
ved:
a) at afgive en erklæring, der 
fremhæver den modtagne EU-støtte på en 
synlig måde på dokumenter og 
kommunikationsmateriale, der vedrører 
anvendelsen af midlerne, herunder på et 
officielt websted, når en sådan findes
b) at fremme foranstaltningerne og 
resultaterne af disse gennem 
sammenhængende, virkningsfulde og 
målrettede oplysninger, som er afpasset 
forholdsmæssigt efter forskellige 
modtagergrupper, herunder medierne og 
offentligheden.
1c. Kommissionen gennemfører 
informations- og 
kommunikationsforanstaltninger i 
relation til denne forordning samt i 
relation til de heri fastsatte 
foranstaltninger og resultaterne af disse. 
De finansielle ressourcer, der tildeles 
denne forordning, skal også bidrage til 
den interne kommunikation om Unionens 
politiske prioriteter, for så vidt som disse 
prioriteter har direkte tilknytning til de i 
artikel 3 og i bilag II og III omhandlede 
mål.
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Etablering og fremme på et tidligt 
tidspunkt af den tilfredsstillende funktion 
af de nødvendige institutioner til sikring af 
retsstatsprincippet, demokratiet, de 
grundlæggende rettigheder og 
menneskerettighederne, herunder 
mindretals rettigheder. Tiltagene på dette 
område skal sigte mod: etablering af 
uafhængige, ansvarlige og effektive 
retssystemer, herunder gennemsigtige og 
meritbaserede ansættelses-, bedømmelses- 
og forfremmelsessystemer og effektive 
disciplinære procedurer i tilfælde af 
overtrædelser af reglerne, og sikring og 
fremme af mediernes uafhængighed; 
udvikling af effektive redskaber til 
forebyggelse og bekæmpelse af organiseret 
kriminalitet, menneskehandel, smugling, 
hvidvaskning af penge/finansiering af 
terrorisme og korruption; fremme og 
beskyttelse af menneskerettighederne, 
rettighederne for personer, der tilhører 
mindretal – herunder romaer samt lesbiske, 
bøsser, biseksuelle, transpersoner og 
interkønnede – og de grundlæggende 
frihedsrettigheder, herunder mediefrihed 
og databeskyttelse; tilskyndelse og støtte til 
kvinders og mindretalsgruppers reelle 
deltagelse i politik; integration af 
kønsaspektet som en prioritering og 
konkrete skridt til at integrere 
kønsaspektet i alle politikker.

Ændringsforslag 36

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

aa) Fremme af overholdelsen af 
rettigheder for personer, der tilhører 
nationale, etniske eller sproglige 
mindretal. Tiltagene skal sigte mod: 
foranstaltninger, der støtter afpolitisering 
af mindretalsspørgsmål, udvikling af 
lovgivningsmæssige rammer og 
langsigtede strategier for beskyttelse af 
mindretals rettigheder; etablering af en 
solid kapacitet til overvågning af 
anvendelsen af den eksisterende 
lovgivning om beskyttelse af mindretal i 
praksis med henblik på at sikre en effektiv 
anvendelse og afhjælpe mangler; 
muliggøre udviklingen af regerings-, 
parlaments-, statsforvaltnings- og 
domstolsstrukturer, der garanterer 
mindretals deltagelse, og oprettelsen af 
særlige organer eller fora for mindretal 
såsom mindretalsråd; lette og fremme 
brugen af mindretalssprog inden for 
uddannelse, offentlig forvaltning, det 
offentlige og kulturelle liv samt medierne; 
deling af bedste praksis inden for positiv 
særbehandling og positive 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Forbedring af romaernes 
situation. Tiltagene skal sigte mod: 
udvikling af troværdige, omfattende og 
tilstrækkeligt finansierede langsigtede 
strategier for inklusion og integration af 
romaer; foranstaltninger til forbedring af 
romaernes situation for så vidt angår 
uddannelse, sundhed, bolig og 
beskæftigelse og målrettede 
foranstaltninger til reduktion af 
analfabetisme og skolefrafald; 
foranstaltninger, der sikrer romaerne en 
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meningsfuld deltagelse i det offentlige og 
politiske liv.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Reform af den offentlige 
forvaltning i overensstemmelse med 
principperne for offentlig forvaltning. 
Tiltagene skal sigte mod styrkelse af 
rammerne for reform af den offentlige 
forvaltning; forbedring af den strategiske 
planlægning og inklusiv og evidensbaseret 
politikudformning og udarbejdelse af 
lovgivning; øget professionalisering og 
afpolitisering af den offentlige forvaltning 
via forankring af meritokratiske principper; 
fremme af gennemsigtighed og 
ansvarlighed; forbedring af leveringen af 
tjenester, herunder tilstrækkelige 
administrative procedurer og anvendelse af 
e-forvaltning med borgeren i centrum; 
styrkelse af den offentlige 
finansforvaltning og udarbejdelsen af 
pålidelige statistikker.

b) Reform af den offentlige 
forvaltning i overensstemmelse med 
principperne for offentlig forvaltning. 
Tiltagene skal sigte mod: styrkelse af 
rammerne for reform af den offentlige 
forvaltning; forbedring af den strategiske 
planlægning og inklusiv og evidensbaseret 
politikudformning og udarbejdelse af 
lovgivning; øget samarbejde med 
civilsamfundets organisationer, herunder 
kvindeorganisationer, som spiller en 
central rolle i et velfungerende demokrati; 
øget professionalisering og afpolitisering af 
den offentlige forvaltning via forankring af 
meritokratiske principper; fremme af 
gennemsigtighed og ansvarlighed; 
forbedring af kvaliteten og 
tilvejebringelsen af tjenester, der sikrer 
ikkediskrimination og leverer 
skræddersyet støtte, herunder 
tilstrækkelige administrative procedurer og 
anvendelse af e-forvaltning med borgeren i 
centrum; styrkelse og modernisering af 
den offentlige finansforvaltning; reformer 
af skatteforvaltninger, udvikling af den 
digitale økonomi og udarbejdelse af 
pålidelige statistikker.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Styrkelse af Unionens og dens 
partneres kapacitet til at forebygge 

d) Styrkelse af Unionens og dens 
partneres kapacitet til at forebygge 
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konflikter, skabe fred og håndtere 
forudgående og efterfølgende 
kriseberedskab, bl.a. gennem tidlig varsling 
og konfliktfølsom risikoanalyse; fremme af 
mellemfolkelige netværk, forsoning, 
fredsskabelse og tillidsskabende 
foranstaltninger, støtte til 
kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed 
og udvikling (CBSD).

grænseoverskridende kriminalitet, 
konflikter, skabe fred og håndtere 
forudgående og efterfølgende 
kriseberedskab, bl.a. gennem tidlig varsling 
og konfliktfølsom risikoanalyse, fremme af 
mellemfolkelige netværk, forsoning, 
fredsskabelse og tillidsskabende 
foranstaltninger, støtte til 
kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed 
og udvikling (CBSD); strategisk og 
operationelt samarbejde med Unionen om 
grænseforvaltning, fremme af 
politisamarbejde og retligt samarbejde 
mellem modtagere og EU-medlemsstater 
med henblik på at bekæmpe 
grænseoverskridende kriminalitet og 
støtte kapacitetsopbygning inden for 
cybersikkerhed og bekæmpe 
cyberkriminalitet.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Fremme af tilpasningen af 
partnerlandenes regler, standarder, 
politikker og praksis til dem, der gælder i 
Unionen, herunder statsstøttereglerne.

f) Fremme af tilpasningen af 
partnerlandenes regler, standarder, 
politikker og praksis til dem, der gælder i 
Unionen, herunder vedrørende offentlige 
udbud, konkurrence, statsstøtteregler og 
grundlæggende rettigheder, og forbedring 
af deres kapacitet til at gennemføre den 
gældende EU-ret.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Styrkelse af adgangen til og 
kvaliteten af uddannelse, 
erhvervsuddannelse og livslang læring på 
alle niveauer og tilbud om støtte til de 

g) Styrkelse af adgangen til og 
kvaliteten af uddannelse, 
erhvervsuddannelse og livslang læring på 
alle niveauer og tilbud om støtte til de 
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kulturelle og kreative sektorer. Tiltagene 
på dette område skal sigte mod fremme af 
lige adgang til førskoleundervisning og 
undervisning på primær- og 
sekundærtrinnet af høj kvalitet for 
derigennem at øge erhvervelsen af 
grundlæggende færdigheder; et højere 
uddannelsesniveau, mindskelse af 
frafaldsprocenten og styrkelse af lærernes 
videreuddannelse. Udvikling af systemerne 
for erhvervsuddannelser (VET) og fremme 
af arbejdsbaseret læring for at lette 
overgangen til arbejdsmarkedet; forbedring 
af de videregående uddannelsers kvalitet 
og relevans; fremme af alumnerelaterede 
aktiviteter; øget adgang til livslang læring 
og støtte til investeringer i uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesinfrastruktur, især for 
at reducere de territoriale forskelle og 
fremme ikkeadskilt uddannelse, herunder 
gennem inddragelse af digitale teknologier.

kulturelle og kreative sektorer. Tiltagene 
på dette område skal sigte mod: fremme af 
lige adgang til førskoleundervisning og 
undervisning på primær- og 
sekundærtrinnet af høj kvalitet for 
derigennem at øge erhvervelsen af 
grundlæggende færdigheder; et højere 
uddannelsesniveau, mindskelse af 
frafaldsprocenten, sikring af gensidig 
anerkendelse af eksamensbeviser og 
kvalifikationer og styrkelse af lærernes 
videreuddannelse. Udvikling af systemerne 
for erhvervsuddannelser (VET) og fremme 
af arbejdsbaseret læring for at lette 
overgangen til arbejdsmarkedet; forbedring 
af de videregående uddannelsers kvalitet 
og relevans; fremme af alumnerelaterede 
aktiviteter; øget adgang til livslang læring 
og støtte til investeringer i uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesinfrastruktur, især for 
at reducere de territoriale forskelle og 
fremme ikkeadskilt uddannelse, herunder 
gennem inddragelse af digitale teknologier.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

beskæftigelsesegnethed og produktivitet, 
arbejdstageres og virksomheders tilpasning 
til forandringer, etablering af en 
bæredygtig arbejdsmarkedsdialog og 
modernisering og styrkelse af 
arbejdsmarkedsinstitutionerne, offentlige 
arbejdsformidlinger og arbejdstilsyn.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) Fremme af social beskyttelse og 
inklusion og udryddelse af fattigdom. 
Tiltagene på dette område skal sigte mod at 
modernisere inklusive sociale 
beskyttelsessystemer med henblik på 
ydelse af en effektiv, ikkediskriminerende 
og tilstrækkelig beskyttelse i alle faser af 
en persons liv for at fremme social 
inklusion og lige muligheder og for at 
håndtere ulighed og fattigdom. Tiltagene 
på dette område skal også sigte mod: 
sikring af adgang til international 
beskyttelse, lettelse af lovlig migration og 
arbejdsmigration og integration af 
marginaliserede befolkningsgrupper 
såsom migranter og romaer; bekæmpelse 
af enhver form for forskelsbehandling, 
herunder på grund af køn, race, hudfarve, 
etnisk eller social oprindelse, genetiske 
anlæg, sprog, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering; øget adgang 
til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige kvalitetstjenester, som f.eks. 
førskoleundervisning og børnepasning, 
boliger, sundhed og væsentlige sociale 
tjenester og langsigtet pleje, bl.a. gennem 
modernisering af de sociale 
beskyttelsessystemer.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – litra l
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) Forbedring af adgangen til digitale 
teknologier og tjenester og styrkelse af 
forskning, teknologisk udvikling og 
innovation via investeringer i digital 
konnektivitet, digital tillid og sikkerhed, 
digitale færdigheder og digitalt 
iværksætteri samt forskningsinfrastruktur 
og et gunstigt miljø og fremme af netværk 
og samarbejde.

l) Forbedring af adgangen til digitale 
teknologier og tjenester og styrkelse af 
forskning, teknologisk udvikling og 
innovation via investeringer i digital 
konnektivitet, idet der lægges særlig vægt 
på de dårligst stillede mikroregioner og 
landdistrikter samt deres indbyggere, 
digital tillid og sikkerhed, digitale 
færdigheder og digitalt iværksætteri samt 
forskningsinfrastruktur og et gunstigt miljø 
og fremme af netværk og samarbejde.

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

na) Fremme af turisme og af kultur- 
og naturarv. Tiltagene skal sigte mod: 
bevarelse og genoprettelse af kulturarven, 
herunder af mindretals kulturarv, 
beskyttelse og fremme af naturarven og 
fremme af bæredygtig turisme. 

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

sårbare situationer; investeringer i 
offentlige arbejdsformidlinger og støtte til 
investeringer i offentlige sundhedstjenester 
og sociale tjenester

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i unge, uddannelse og 
kvalifikationer via bl.a. udvikling og 
gennemførelse af fælles uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesordninger og 
infrastruktur, der støtter fælles 
ungdomsaktiviteter

f) investeringer i unge, uddannelse og 
kvalifikationer via bl.a. sikring af 
anerkendelse af eksamensbeviser og 
kvalifikationer, udvikling og 
gennemførelse af fælles uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesordninger og 
infrastruktur, der støtter fælles 
ungdomsaktiviteter
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ga) investering i kapacitetsopbygning 
hos civilsamfundsorganisationer 
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Forslag til forordning
Bilag IV – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Følgende centrale resultatindikatorer 
anvendes til at måle Unionens bidrag til 
opfyldelsen af de specifikke mål og de 
fremskridt, som modtagerne har gjort:
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