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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Förordning (EU) nr 231/201413 
upphör att gälla den 31 december 2020. 
För att unionens yttre åtgärder fortsatt ska 
vara verkningsfulla bör en ram för 
planering och utbetalning av stöd för yttre 
åtgärder bibehållas.

(1) Förordning (EU) nr 231/201413 
upphör att gälla den 31 december 2020. 
För att unionens utvidgningspolitik ska 
vara verkningsfull bör den även i 
fortsättningen stödjas av ett särskilt 
finansieringsinstrument för finansiering 
av yttre åtgärder.

_________________ _________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 
mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT 
L 77, 15.3.2014, s. 11).

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 
mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT 
L 77, 15.3.2014, s. 11).

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I artikel 49 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) anges 
att varje europeisk stat som respekterar 
värdena respekt för människans värdighet, 
frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och 
respekt för de mänskliga rättigheterna, 
inklusive rättigheter för personer som 
tillhör minoriteter, och förbinder sig att 
främja dessa värden, får ansöka om att bli 
medlem av unionen. En europeisk stat som 
har ansökt om det kan bli medlem av 
unionen först när det har bekräftats att den 
uppfyller de kriterier för medlemskap som 
fastställdes vid Europeiska rådets möte 

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

Europeiska rådets möte i Köpenhamn i juni 
1993 (nedan kallade 
Köpenhamnskriterierna) och förutsatt att 
unionen har förmåga att integrera den nya 
medlemmen. Köpenhamnskriterierna gäller 
stabiliteten hos de institutioner som 
garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, 
mänskliga rättigheter och respekt för och 
skydd av minoriteter, förekomsten av en 
fungerande marknadsekonomi och 
kapaciteten att hantera konkurrenstrycket 
och marknadskrafterna i unionen samt 
kapaciteten att inte bara utnyttja 
rättigheterna utan även axla skyldigheterna 
enligt fördragen och att ansluta sig till den 
politiska, ekonomiska och monetära 
unionens mål.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utvidgningsprocessen bygger på 
fastställda kriterier samt stränga och 
rättvisa villkor. Varje stödmottagare 
bedöms på grundval av sina egna meriter. 
Bedömningen av de uppnådda framstegen 
och identifieringen av bristerna syftar till 
att ge incitament och vägledning för 
stödmottagarna i bilaga I att genomföra de 
nödvändiga långtgående reformerna. För 
att utvidgningen ska bli verklighet är ett 
kraftfullt engagemang för principen ”det 
grundläggande först”14 av fortsatt 
avgörande betydelse. Framstegen mot 
anslutning beror på varje sökandes respekt 
för unionens värderingar och dess förmåga 
att genomföra nödvändiga reformer för att 
anpassa sina politiska, institutionella, 
rättsliga, förvaltningsmässiga och 
ekonomiska system till unionens 
bestämmelser, standarder, politik och 
praxis.

(4) Utvidgningsprocessen bygger på 
fastställda kriterier samt stränga och 
rättvisa villkor. Varje stödmottagare 
bedöms på grundval av sina egna meriter. 
Bedömningen av de uppnådda framstegen 
och identifieringen av bristerna syftar till 
att ge incitament och vägledning för 
stödmottagarna i bilaga I att genomföra de 
nödvändiga långtgående reformerna. För 
att utvidgningen ska bli verklighet är ett 
kraftfullt engagemang för principen ”det 
grundläggande först”14 av fortsatt 
avgörande betydelse. Vidare är goda 
grannförbindelser och regionalt 
samarbete också avgörande för 
utvidgningsprocessen. Framstegen mot 
anslutning beror på varje sökandes respekt 
för unionens värderingar och dess förmåga 
att genomföra nödvändiga reformer för att 
anpassa sina politiska, institutionella, 
rättsliga, förvaltningsmässiga och 
ekonomiska system till unionens 
bestämmelser, standarder, politik och 
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praxis.

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

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

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Stödet bör också tillhandahållas i (7) Stödet bör också tillhandahållas i 
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överensstämmelse med de avtal som 
unionen ingått med de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I. Stödet bör i huvudsak 
inriktas på att bistå stödmottagarna i bilaga 
I för att stärka de demokratiska 
institutionerna och rättsstaten, reformera 
rättsväsendet och den offentliga 
förvaltningen, respektera de grundläggande 
rättigheterna och främja jämställdhet 
mellan könen, tolerans, social delaktighet 
och icke-diskriminering. Stöd bör också 
främja de viktigaste principer och 
rättigheter som fastställs i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter16. Stödet bör 
fortsätta att bistå deras ansträngningar att 
främja regionalt, makroregionalt och 
gränsöverskridande samarbete samt 
territoriell utveckling, bland annat genom 
genomförande av unionens makroregionala 
strategier. Det bör också stärka ländernas 
ekonomiska och sociala utveckling samt 
stödja en agenda för smart och hållbar 
tillväxt för alla, bland annat genom att 
genomföra politiken för regional 
utveckling och jordbruks- och 
landsbygdsutveckling samt social- och 
sysselsättningspolitiken, och utveckla den 
digitala ekonomin och det digitala 
samhället, även i överensstämmelse med 
flaggskeppsinitiativet En digital agenda för 
västra Balkan.

överensstämmelse med de avtal som 
unionen ingått med de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I. Stödet bör i huvudsak 
inriktas på att bistå stödmottagarna i bilaga 
I för att stärka de demokratiska 
institutionerna och rättsstaten, reformera 
rättsväsendet och den offentliga 
förvaltningen, respektera de grundläggande 
mänskliga rättigheterna, bland annat 
rättigheterna för personer som tillhör 
minoriteter, skydda minoriteter, främja 
jämställdhet mellan könen, tolerans, social 
delaktighet och icke-diskriminering, 
skydda människorättsförsvarare, 
visselblåsare och det civila samhället, och 
stödja initiativ som främjar insyn, 
ansvarighet, integritet och kampen mot 
korruption. Stöd bör också främja 
iakttagande av de viktigaste principer och 
rättigheter som fastställs i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter16. Stödet bör 
fortsätta att bistå deras ansträngningar att 
främja regionalt, makroregionalt och 
gränsöverskridande samarbete, även över 
sjögränser, samt territoriell utveckling, 
bland annat genom genomförande av 
unionens makroregionala strategier, till 
exempel EU-strategin för Donauområdet. 
Det bör också främja goda 
grannförbindelser, försoning och 
regionalt samarbete. Dessutom bör det 
stärka ländernas ekonomiska och sociala 
utveckling samt stödja en agenda för smart 
och hållbar tillväxt för alla, bland annat 
genom att genomföra politiken för regional 
utveckling och jordbruks- och 
landsbygdsutveckling samt social- och 
sysselsättningspolitiken genom att 
utveckla små och medelstora företag och 
utveckla den digitala ekonomin och det 
digitala samhället, även i 
överensstämmelse med 
flaggskeppsinitiativet En digital agenda för 
västra Balkan.

_________________ _________________
16 Den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter proklamerades av 
Europaparlamentet, rådet och 

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

kommissionen vid toppmötet om rättvisa 
jobb och tillväxt i Göteborg den 17 
november 2017.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionen bör stödja övergången mot 
anslutning till gagn för de stödmottagare 
som förtecknas i bilaga I på grundval av 
dess medlemsstaters erfarenheter. 
Samarbetet bör i synnerhet inriktas på att 
förmedla de erfarenheter som dragits av 
medlemsstaterna under reformprocessen.

(8) Unionen bör stödja övergången mot 
anslutning till gagn för de stödmottagare 
som förtecknas i bilaga I på grundval av 
dess medlemsstaters erfarenheter. 
Samarbetet bör i synnerhet inriktas på att 
förmedla de erfarenheter som dragits av 
medlemsstaterna under den politiska, 
sociala och ekonomiska reformprocessen.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Ett förstärkt strategiskt och 
operativt säkerhetssamarbete om säkerhet 
mellan EU och de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I är avgörande för att på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt ta itu 
med säkerhets- och terroristhoten.

(9) Ett förstärkt strategiskt och 
operativt säkerhetssamarbete om säkerhet 
mellan EU och de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I är avgörande för att på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt ta itu 
med säkerhetshoten, bland annat grov 
brottslighet, organiserad brottslighet, 
terrorism och andra hot mot stabiliteten 
och freden i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är viktigt att ytterligare 
intensifiera samarbetet om migration, 

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

inbegripet gränsförvaltning, för att 
säkerställa tillgång till internationellt 
skydd, utbyta relevant information, stärka 
migrationens utvecklingsfördelar, 
underlätta laglig migration och 
arbetskraftsmigration, förbättra 
gränskontrollerna samt fortsätta 
ansträngningarna att bekämpa irreguljär 
migration, människohandel, smuggling av 
migranter och terrorism.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Det är viktigt att främja socialt 
skydd och social delaktighet som en del av 
samarbetet mellan unionen och de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I. 
Insatserna på detta område bör främja 
inkluderande, ändamålsenliga, effektiva 
och tillräckliga system för socialt skydd 
och därmed verka för social delaktighet, 
främja lika möjligheter för kvinnor och 
män samt hantera ojämlikhet och 
fattigdom.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Att stärka rättsstatsprincipen, 
däribland kampen mot korruption och 
organiserad brottslighet, och god 
samhällsstyrning, inbegripet en reform av 
den offentliga förvaltningen, är fortfarande 
centrala utmaningar för de flesta 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I 
och är avgörande för att stödmottagarna 
ska kunna närma sig unionen och senare 
fullt ut åta sig de förpliktelser som ett 

(11) Att stärka rättsstatsprincipen, bland 
annat genom att säkerställa rättsväsendets 
oberoende, demokrati och grundläggande 
rättigheter, garantera och främja 
oberoende medier, insyn och förbud mot 
godtycklighet i beslutsprocessen inom 
offentliga myndigheter och 
brottsbekämpning, tillhandahålla stöd till 
oberoende människorättsförsvarare och 
organisationer i det civila samhället som 
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unionsmedlemskap medför. Med tanke på 
det långsiktiga perspektivet för de reformer 
som eftersträvas på dessa områden och 
behovet av att uppnå resultat, bör det 
finansiella stöd som ges i enlighet med 
denna förordning så snart som möjligt 
beakta de krav som ställs på de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I.

bevakar efterlevnaden av 
rättsstatsprincipen, försvara visselblåsare 
och stödja initiativ som främjar insyn, 
ansvarighet, integritet, kampen mot 
korruption och organiserad brottslighet, 
förebygga radikalisering och terrorism 
samt stärka god samhällsstyrning, 
inbegripet en reform av den offentliga 
förvaltningen, är fortfarande centrala 
utmaningar för de flesta stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I och är avgörande för 
att stödmottagarna ska kunna närma sig 
unionen och senare fullt ut åta sig de 
förpliktelser som ett unionsmedlemskap 
medför. Med tanke på det långsiktiga 
perspektivet för de reformer som 
eftersträvas på dessa områden och behovet 
av att uppnå resultat, bör det finansiella 
stöd som ges i enlighet med denna 
förordning så snart som möjligt beakta de 
krav som ställs på de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Skyddet av nationella, etniska och 
språkliga minoriteter är särskilt viktigt 
med tanke på västra Balkans etniska 
komplexitet och dess turbulenta historia 
på senare tid i fråga om etniska 
förhållanden. För att minoritetsskyddet 
ska bli en faktor för stabilitet i 
kandidatländer och potentiella 
kandidatländer bör unionen stödja 
regeringarna i antagandet, övervakningen 
och den faktiska tillämpningen av 
rättsliga ramar för skydd av minoriteter 
som bygger på relevanta internationella 
normer. Unionen bör i detta sammanhang 
dra nytta av de lärdomar som dragits 
under och efter de tidigare 
anslutningsförhandlingarna.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Situationen för romerna är 
fortfarande särskilt problematisk i de 
flesta kandidatländer och potentiella 
kandidatländer, där de fortfarande utsätts 
för omfattande diskriminering, usla 
levnadsvillkor, otillräcklig tillgång till 
grundläggande sociala tjänster och 
extremt hög grad av analfabetism och 
skolavhopp från skolan, vilket i sin tur 
förvärrar det sociala utanförskapet. IPA 
III bör bidra till ett välriktat och 
strategiskt stöd för att förbättra romernas 
situation i de stödmottagande länderna.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Stöd bör tillhandahållas också för 
att ytterligare stärka minoriteters 
rättigheter, så att man främjar 
multikulturell förståelse och fredlig 
samexistens.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Stödmottagarna i bilaga I behöver 
vara bättre rustade för att ta itu med 
globala utmaningar såsom hållbar 
utveckling och klimatförändringar och 
anpassa sig till unionens insatser för att 

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

hantera dessa problem. För att ge uttryck 
för vikten av att bekämpa 
klimatförändringarna i enlighet med 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och målen för hållbar 
utveckling bör detta program bidra till att 
integrera klimatfrågor i unionens politik 
och till uppnåendet av det övergripande 
målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten 
ska bidra till klimatmålen. Åtgärder som 
bidrar till klimatmål förväntas stå för 16 % 
av programmets totala finansieringsram. 
De berörda åtgärderna kommer att 
identifieras under programmets utarbetande 
och genomförande och det övergripande 
bidraget från detta program bör omfattas av 
relevanta utvärderingar och översyner.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
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Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Prioriterade åtgärder för att uppnå 
målen på de relevanta politikområden som 
kommer att få stöd enligt denna förordning 
bör definieras i en ram för 
programplaneringen som utarbetas av 
kommissionen, för hela den tid som 
unionens fleråriga budgetram för perioden 
2021–2027 gäller, i partnerskap med de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I, 
med utgångspunkt i utvidgningsagendan 
och deras specifika behov, i linje med de 
allmänna och särskilda mål som fastställs i 
denna förordning och med beaktande av 
relevanta nationella strategier. Ramen för 
programplanering bör identifiera områden 
som ska få stöd, med en vägledande 
fördelning per område av stödet, inbegripet 
en uppskattning av de klimatrelaterade 
utgifterna.

(17) Prioriterade åtgärder för att uppnå 
målen på de relevanta politikområden som 
kommer att få stöd enligt denna förordning 
bör definieras i en ram för 
programplaneringen som utarbetas av 
kommissionen, för hela den tid som 
unionens fleråriga budgetram för perioden 
2021–2027 gäller, i partnerskap med de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I, 
med utgångspunkt i utvidgningsagendan 
och deras specifika behov, i linje med de 
allmänna och särskilda mål som fastställs i 
denna förordning och med beaktande av 
relevanta nationella strategier och 
Europaparlamentets resolutioner. Ramen 
för programplanering bör identifiera 
områden som ska få stöd, med en 
vägledande fördelning per område av 
stödet, inbegripet en uppskattning av de 
klimatrelaterade utgifterna.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det ligger i unionens intresse att 
bistå de stödmottagare som förtecknas i 
bilaga I i deras reformarbete för att kunna 
gå med i unionen. Stödet bör förvaltas med 
stark inriktning på resultat och med 
incitament för dem som visar sitt 
engagemang för reformer genom ett 
effektivt genomförande av 
föranslutningsstöd och framsteg i riktning 
mot uppfyllande 
av medlemskapskriterierna.

(18) Unionen och de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I har ett gemensamt 
intresse av att bistå stödmottagarna i deras 
reformarbete för att kunna gå med i 
unionen. Stödet bör förvaltas med stark 
inriktning på resultat och med incitament 
för dem som visar sitt engagemang för 
reformer genom ett effektivt genomförande 
av föranslutningsstöd och framsteg i 
riktning mot uppfyllande av 
medlemskapskriterierna och unionens 
värden.

Ändringsförslag 18
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Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Fall av allvarliga försämringar av 
situationen för rättsstatligheten, 
demokratin, de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna i ett 
kandidatland eller potentiellt 
kandidatland eller fall där stödmottagaren 
handlar i strid med de åtaganden som 
gjorts i de relevanta avtal som ingåtts med 
unionen bör få klara konsekvenser. I 
sådana fall bör befogenheten att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt – utan att det påverkar 
budgetförfarandet och bestämmelserna 
om tillfälligt upphävande av stöd i 
internationella avtal med stödmottagare – 
delegeras till kommissionen med avseende 
på att ändra bilaga I till denna förordning 
i syfte att tillfälligt upphäva eller delvis 
upphäva unionens stöd. När 
kommissionen fattar sådana beslut bör 
den säkerställa att ekonomiskt stöd förblir 
möjligt för åtgärder som direkt gynnar 
medborgarna, särskilt verksamhet som 
drivs av icke-statliga aktörer med direkt 
anknytning till stärkande av 
rättsstatligheten, demokratin, de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. I fall där 
kommissionen anser att de skäl som 
berättigar upphävande av stöd inte längre 
gäller, bör den ha befogenhet att anta 
delegerade akter för att ändra bilaga I i 
syfte att återinföra unionens stöd.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Övergången från direkta (19) Övergången från direkt förvaltning 
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förvaltning av föranslutningsmedel genom 
kommissionen till indirekt förvaltning 
genom de stödmottagare som förtecknas i 
bilaga I bör ske successivt och i 
överensstämmelse med dessa 
stödmottagares respektive kapacitet. Stödet 
bör även fortsättningsvis gå genom de 
strukturer och instrument som har visat sig 
fungera under föranslutningsprocessen.

av föranslutningsmedel genom 
kommissionen till indirekt förvaltning 
genom de stödmottagare som förtecknas i 
bilaga I bör ske successivt och i 
överensstämmelse med dessa 
stödmottagares respektive kapacitet och 
med fullständiga förvaltningsgarantier, 
inbegripet men inte begränsat till öppna 
förfaranden för redovisning och offentlig 
upphandling samt regelbunden extern 
översyn från Olafs sida. Stödet bör även 
fortsättningsvis gå genom de strukturer och 
instrument som har visat sig fungera under 
föranslutningsprocessen. Särskild 
uppmärksamhet måste ägnas åt att ge stöd 
för att förbättra de stödmottagande 
ländernas absorptionskapacitet.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Unionen bör sträva efter den mest 
effektiva användningen av tillgängliga 
resurser i syfte att optimera effekterna av 
sina yttre åtgärder. Detta bör uppnås 
genom samstämmighet och 
komplementaritet mellan unionens 
finansieringsinstrument för yttre åtgärder 
samt genom skapande av synergieffekter 
med annan unionspolitik och andra 
unionsprogram. Detta inbegriper, i 
förekommande fall, samstämmighet och 
komplementaritet med makroekonomiskt 
stöd.

(20) Unionen bör sträva efter den mest 
effektiva användningen av tillgängliga 
resurser i syfte att optimera effekterna av 
sina yttre åtgärder. För att undvika 
överlappning med andra befintliga 
externa finansieringsinstrument bör detta 
uppnås genom samstämmighet och 
komplementaritet mellan unionens 
finansieringsinstrument för yttre åtgärder 
samt genom skapande av synergieffekter 
med annan unionspolitik och andra 
unionsprogram. Detta inbegriper, i 
förekommande fall, samstämmighet och 
komplementaritet med makroekonomiskt 
stöd.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Insyn, kommunikation och 
synliggörande är avgörande för att öka 
medvetenheten om unionens åtgärder på 
plats. För att öka medvetenheten hos 
allmänheten bör kommissionen, unionens 
delegationer och stödmottagarna på ett 
tydligt och ändamålsenligt sätt informera 
om användningen av föranslutningsstödet 
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i de stödmottagande länderna genom att 
ange mål, användning och resultat. 
Mottagarna av unionsfinansiering bör 
erkänna ursprunget för denna 
finansiering och säkerställa att den får 
lämplig synlighet. IPA III bör bidra till att 
finansiera kommunikationsåtgärder för 
att synliggöra resultaten av unionens stöd 
inom olika målgrupper bland de 
stödmottagande länderna.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I syfte att beakta förändringar av 
utvidgningspolitikens ram eller väsentlig 
utveckling hos de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I, bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på antagande och 
uppdatering av de tematiska prioriteringar 
för stöd som anges i bilagorna II och III. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

(32) I syfte att beakta förändringar av 
utvidgningspolitikens ram eller väsentlig 
utveckling hos de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I, bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på antagande och 
uppdatering av de tematiska prioriteringar 
för stöd som anges i bilagorna II och III. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå och med aktörer i det civila 
samhället, och att dessa samråd genomförs 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. IPA III ska ha följande särskilda 
mål:

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Stärka rättsstatsprincipen, 
demokrati och respekt för de mänskliga 
rättigheterna, grundläggande rättigheter 
och folkrätten, stödja rättsväsendets 
oberoende och ett effektivt rättsligt skydd, 
skydda minoriteter, stödja oberoende 
människorättsförsvarare, visselblåsare 
och organisationer i det civila samhället 
som bevakar efterlevnaden av 
rättsstatsprincipen och stödja initiativ som 
främjar oberoende medier, insyn, 
ansvarighet, integritet och kampen mot 
korruption.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stärka den offentliga förvaltningens 
effektivitet och främja strukturreformer 
och goda styrelseformer på alla nivåer.

(b) Stärka den offentliga förvaltningens 
kvalitet, effektivitet, insyn och 
ansvarighet, främja insyn och motverka 
godtycklighet inom offentliga 
myndigheter och brottsbekämpning och 
främja strukturreformer och goda 
styrelseformer på alla nivåer.
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Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Stärka det sociala skyddet och den 
sociala delaktigheten, bland annat genom 
att främja lika möjligheter för kvinnor 
och män och hantera ojämlikhet och 
fattigdom, säkerställa tillgång till 
internationellt skydd, underlätta laglig 
migration och arbetskraftsmigration och 
integrera marginaliserade grupper som 
exempelvis migranter och romer.

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Stärka konfliktförebyggandet och 
främja försoning, fredsskapande, goda 
grannförbindelser samt direkta 
personkontakter och kommunikation.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Stödja territoriellt och 
gränsöverskridande samarbete.

(e) Stödja territoriellt och 
gränsöverskridande samarbete samt 
förbättra och stärka det strategiska och 
operativa samarbetet med unionen om 
gränsförvaltning och säkerhetsfrågor, i 
syfte att motverka de hot som organiserad 
brottslighet, terrorism och it-brottslighet 
utgör.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Biståndet inom ramen för IPA III 
får tillhandahållas för den typ av åtgärder 
som avses inom ramen för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och 
Sammanhållningsfonden,29 Europeiska 
socialfonden plus30 och Europeiska 
jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling31.

4. Biståndet inom ramen för IPA III 
får tillhandahållas för den typ av åtgärder 
som avses inom ramen för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och 
Sammanhållningsfonden,29 Europeiska 
socialfonden plus30, Europeiska 
jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling31 och fonden för 
rättsliga frågor, rättigheter och värden.

__________________ __________________
29 COM(2018) 372 final, Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och 
Sammanhållningsfonden.

29 COM(2018) 372 final, Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och 
Sammanhållningsfonden.

30 COM(2018) 382 final, Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om Europeiska socialfonden plus (ESF+).

30 COM(2018) 382 final, Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om Europeiska socialfonden plus (ESF+).

31 COM(2018) 392 final, Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om fastställande av regler om stöd för de 
strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken och som 
finansieras av Europeiska garantifonden 
för jordbruket (EGFJ) och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(Ejflu) samt om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1305/2013 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1307/2013.

31 COM(2018) 392 final, Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om fastställande av regler om stöd för de 
strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken och som 
finansieras av Europeiska garantifonden 
för jordbruket (EGFJ) och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(Ejflu) samt om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1305/2013 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1307/2013.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Program och åtgärder inom ramen 
för denna förordning ska integrera 
klimatförändringar, miljöskydd och 
jämställdhet och, om tillämpligt, ta hänsyn 
till sambanden mellan målen för hållbar 
utveckling33, för att främja integrerade 
åtgärder som kan skapa sidovinster och 
uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt 
sätt.

2. Program och åtgärder inom ramen 
för denna förordning ska integrera 
klimatförändringar, miljöskydd, 
grundläggande rättigheter och 
jämställdhet och, om tillämpligt, ta hänsyn 
till sambanden mellan målen för hållbar 
utveckling33, för att främja integrerade 
åtgärder som kan skapa sidovinster och 
uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt 
sätt.

_________________ _________________
33 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

33 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet ska vara riktat och anpassas till de 
specifika omständigheterna för de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I, 
med beaktande av ytterligare insatser som 
krävs för att uppfylla 
medlemskapskriterierna och 
stödmottagarnas kapacitet. Stödet ska 
differentieras i fråga om omfattning och 
intensitet med hänsyn till behoven, 
engagemanget för reformerna och 
framstegen med att genomföra dem.

Stödet ska vara riktat och anpassas till de 
specifika omständigheterna för de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I, 
med beaktande av ytterligare insatser som 
krävs för att uppfylla 
medlemskapskriterierna och 
stödmottagarnas kapacitet, med särskild 
uppmärksamhet på att förbättra deras 
absorptionsförmåga. Stödet ska 
differentieras i fråga om omfattning och 
intensitet med hänsyn till behoven, 
engagemanget för reformerna och 
framstegen med att genomföra dem.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
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Tillfälligt upphävande av unionens stöd
1. Om det i ett stödmottagande land 
sker allvarliga försämringar när det gäller 
respekten för rättsstaten, demokratin, de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, eller om en 
stödmottagare bryter mot de åtaganden 
som gjorts i de relevanta avtal som ingåtts 
med unionen, ges kommissionen 
befogenhet att anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 14 med avseende på 
att ändra bilaga I till denna förordning 
för att, helt eller delvis, tillfälligt upphäva 
unionens stöd. I händelse av delvist 
upphävande ska de program som 
upphävandet gäller anges. När 
kommissionen fattar sådana beslut ska 
den säkerställa att ekonomiskt stöd förblir 
möjligt för åtgärder som direkt gynnar 
medborgarna, särskilt verksamhet som 
drivs av icke-statliga aktörer med direkt 
anknytning till stärkande av 
rättsstatligheten, demokratin, de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.
2. Om kommissionen anser att de 
skäl som berättigar det tillfälliga 
upphävandet av stöd inte längre gäller, 
ges den befogenhet att anta en delegerad 
akt i enlighet med artikel 14 med avseende 
på att ändra bilaga I för att återinföra 
unionens stöd.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 Artikel 17

Information, kommunikation och publicitet Information, kommunikation och publicitet

1. Artiklarna 36 och 37 i 
[förordningen om inrättande av 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 

1. När ekonomiskt stöd tillhandahålls 
inom ramen för denna förordning ska 
kommissionen och unionens delegationer 
i de stödmottagande länderna vidta alla 
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samarbete] ska tillämpas. nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
synligheten för unionens ekonomiska 
stöd, inbegripet övervakning av 
stödmottagarnas uppfyllande av dessa 
krav. IPA-finansierade åtgärder ska vara 
föremål för de krav som anges i 
handboken om kommunikation och 
synliggörande av unionens yttre åtgärder. 
Kommissionen ska anta riktlinjer för 
unionsfinansierade projekt angående 
synlighets- och kommunikationsåtgärder 
för varje stödmottagare.
1a. Kommissionen ska vidta åtgärder 
för att stärka den strategiska 
kommunikationen och den offentliga 
diplomatin för att kommunicera unionens 
värden och belysa mervärdet av unionens 
stöd.
1b. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska erkänna denna finansierings 
ursprung och säkerställa att den får 
lämplig synlighet genom att
a) skriva ett uttalande som visar det 
stöd som mottagits från unionen, och 
publicera det på ett synligt sätt i dokument 
och kommunikationsmaterial som rör 
genomförandet av medlen, inbegripet på 
en officiell webbplats, i de fall där en 
sådan webbplats finns,
b) lyfta fram åtgärderna och deras 
resultat genom att tillhandahålla enhetlig, 
ändamålsenlig, proportionell och riktad 
information för flera målgrupper, 
däribland medierna och allmänheten.
1c. Kommissionen ska genomföra 
informations- och 
kommunikationsåtgärder gällande denna 
förordning samt informera om 
förordningens åtgärder och om vilka 
resultat som uppnåtts. Finansiella medel 
som tilldelats denna förordning ska också 
bidra till den gemensamma 
kommunikationen av unionens politiska 
prioriteringar, i den mån prioriteringarna 
har direkt anknytning till de mål som 
avses i artikel 3 och i bilagorna II och III.
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Bilaga I – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) På ett tidigt stadium fastställa och 
främja att de institutioner som är 
nödvändiga för att säkra rättsstatligheten, 
demokratin, de grundläggande 
rättigheterna och de mänskliga 
rättigheterna, inbegripet minoriteters 
rättigheter, fungerar som de ska. Insatser 
på detta område ska syfta till att inrätta 
oberoende, ansvariga och effektiva 
rättsväsenden, inklusive transparenta och 
meritbaserade system för rekrytering och 
främjande av rättsligt samarbete, 
utvärdering och befordran samt effektiva 
disciplinära förfaranden vid 
missförhållanden samt skydda och främja 
mediernas oberoende; ta fram effektiva 
verktyg för att förebygga och bekämpa 
organiserad brottslighet, människohandel, 
människosmuggling, 
pengatvätt/finansiering av terrorism och 
korruption; främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna, rättigheterna för 
personer som tillhör minoriteter – 
däribland romer, homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och intersexuella – och de 
grundläggande friheterna, inbegripet 
mediefrihet och dataskydd; uppmuntra 
och stödja ett effektivt deltagande av 
kvinnor och minoritetsgrupper i politiken; 
prioritera jämställdhetsintegrering och 
vidta konkreta åtgärder för att integrera 
jämställdhetsperspektivet i all politik.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilaga II – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Främja respekten för rättigheter 
för personer som tillhör nationella, 
etniska eller språkliga minoriteter. 
Insatserna ska syfta till åtgärder till stöd 
för avpolitisering av minoritetsfrågor, 
utarbetande av rättsliga ramar och 
långsiktiga strategier för skydd av 
minoriteters rättigheter; inrättande av en 
stabil kapacitet för övervakning av 
tillämpningen av befintlig lagstiftning om 
minoritetsskydd i praktiken i syfte att 
säkerställa en effektiv tillämpning och 
åtgärda brister; möjliggöra utveckling av 
statliga, parlamentariska, 
förvaltningsmässiga och rättsliga 
strukturer som garanterar minoriteters 
deltagande samt inrättande av särskilda 
organ eller forum för minoriteter, såsom 
minoritetsråd; underlätta och främja 
användningen av minoritetsspråk inom 
utbildning och offentlig förvaltning samt i 
det offentliga livet, kulturlivet och i 
medierna; utbyte av bästa praxis när det 
gäller positiv diskriminering och positiva 
åtgärder.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilaga II – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Att förbättra romernas situation. 
Insatserna ska syfta till att utveckla 
trovärdiga, omfattande och tillräckligt 
finansierade långsiktiga strategier för att 
integrera romer och få dem att känna sig 
delaktiga i samhället; åtgärder för att 
förbättra romernas situation på områdena 
utbildning, hälso- och sjukvård, bostäder 
och sysselsättning, med riktade insatser 
för att minska analfabetismen och antalet 
elever som lämnar skolan i förtid; 
åtgärder för att säkerställa att romerna 
deltar på ett meningsfullt sätt i det 
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offentliga och politiska livet.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Bilaga II – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Reformera de offentliga 
förvaltningarna, i enlighet med principerna 
för offentlig förvaltning. Insatserna ska 
syfta till att stärka ramarna för reformer av 
den offentliga förvaltningen; förbättra den 
strategiska planeringen och utvecklandet 
av inkluderande och evidensbaserad politik 
och lagstiftning; förbättra 
professionalismen och avpolitiseringen av 
den offentliga förvaltningen genom att 
bygga in meritokratiska principer; främja 
insyn och ansvarsskyldighet, förbättra 
kvaliteten på och tillhandahållandet av 
tjänster, inbegripet lämpliga administrativa 
förfaranden och användandet av 
medborgarinriktad e-förvaltning; stärka 
hanteringen av de offentliga finanserna 
och framtagandet av tillförlitlig statistik.

(b) Reformera de offentliga 
förvaltningarna, i enlighet med principerna 
för offentlig förvaltning. Insatserna ska 
syfta till att stärka ramarna för reformer av 
den offentliga förvaltningen; förbättra den 
strategiska planeringen och utvecklandet 
av inkluderande och evidensbaserad politik 
och lagstiftning; stärka samarbetet med 
organisationer i det civila samhället, 
inbegripet kvinnoorganisationer, vars roll 
är avgörande för en välfungerande 
demokrati; förbättra professionalismen och 
avpolitiseringen av den offentliga 
förvaltningen genom att bygga in 
meritokratiska principer; främja insyn och 
ansvarsskyldighet; förbättra kvaliteten på 
och tillhandahållandet av tjänster som 
garanterar icke-diskriminering och 
tillhandahåller skräddarsytt stöd, 
inbegripet lämpliga administrativa 
förfaranden och användning av 
medborgarcentrerad e-förvaltning; stärka 
och modernisera förvaltningen av de 
offentliga finanserna; reformera 
skatteförvaltningen, utveckla den digitala 
ekonomin och ta fram tillförlitlig statistik.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Bilaga II – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Stärka unionens och dess partners 
kapacitet att förebygga konflikter, skapa 
fred och hantera för- och 
efterkrissituationer genom tidig varning 

(d) Stärka unionens och dess partners 
kapacitet att förebygga 
gränsöverskridande brottslighet, 
konflikter, skapa fred och hantera för- och 
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och konfliktkänslig riskanalys; främjande 
av nätverkssamarbete mellan människor, 
försoning, fredsbyggande och 
förtroendeskapande åtgärder, stödjande av 
kapacitetsbyggande åtgärder till stöd för 
säkerhet och utbildning.

efterkrissituationer genom tidig varning 
och konfliktkänslig riskanalys; främja 
nätverkssamarbete mellan människor, 
försoning, fredsbyggande och 
förtroendeskapande åtgärder, stödja 
kapacitetsbyggande åtgärder till stöd för 
säkerhet och utbildning; föra ett strategiskt 
och operativt samarbete med unionen om 
gränsförvaltning, underlätta 
polissamarbete och rättsligt samarbete 
mellan stödmottagare och unionens 
medlemsstater för att bekämpa 
gränsöverskridande brottslighet och 
stödja kapacitetsuppbyggnad på området 
för it-säkerhet och bekämpning av it-
brottslighet.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Bilaga II – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Främja anpassningen av 
partnerländernas regler, standarder, politik 
och praxis för dessa, inbegripet reglerna för 
statligt stöd.

(f) Främja anpassningen av 
partnerländernas regler, standarder, politik 
och praxis för dessa, inbegripet offentlig 
upphandling, konkurrens, reglerna för 
statligt stöd och de grundläggande 
rättigheterna samt förbättra deras 
kapacitet att genomföra unionens 
regelverk.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Bilaga II – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Öka tillgången till och höja 
kvaliteten på utbildning, fortbildning och 
livslångt lärande på alla nivåer och erbjuda 
stöd till kulturella och kreativa sektorer. 
Insatser på detta område ska syfta till att 
Insatser på detta område ska syfta till att 
främja lika tillgång till högkvalitativ 

(g) Öka tillgången till och höja 
kvaliteten på utbildning, fortbildning och 
livslångt lärande på alla nivåer och erbjuda 
stöd till kulturella och kreativa sektorer. 
Insatser på detta område ska syfta till att 
främja lika tillgång till högkvalitativ 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
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förskoleverksamhet och barnomsorg, 
grundskole- och gymnasieutbildning, 
förbättra tillhandahållandet av 
grundläggande färdigheter, höja 
utbildningsnivån, minska antalet elever 
som slutar skolan i förtid och förbättra 
lärarutbildningen. Utveckla system för 
yrkesutbildning och främja arbetsbaserade 
utbildningssystem för att underlätta 
övergången till arbetsmarknaden; förbättra 
den högre utbildningens kvalitet och 
relevans, stödja alumni-relaterad 
verksamhet; förbättra tillgången till 
livslångt lärande och stödja investeringar i 
utbildningsinfrastruktur, framför allt i syfte 
att minska regionala skillnader och främja 
en icke-segregerad utbildning och genom 
användning av digital teknik.

grundskole- och gymnasieutbildning, 
förbättra tillhandahållandet av 
grundläggande färdigheter, höja 
utbildningsnivån, minska antalet elever 
som slutar skolan i förtid, säkerställa 
ömsesidigt erkännande av 
utbildningsbevis och färdigheter och 
förbättra lärarutbildningen. Utveckla 
system för yrkesutbildning och främja 
arbetsbaserade utbildningssystem för att 
underlätta övergången till 
arbetsmarknaden; förbättra den högre 
utbildningens kvalitet och relevans, stödja 
alumni-relaterad verksamhet; förbättra 
tillgången till livslångt lärande och stödja 
investeringar i utbildningsinfrastruktur, 
framför allt i syfte att minska regionala 
skillnader och främja en icke-segregerad 
utbildning och genom användning av 
digital teknik.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Bilaga II – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

social dialog samt modernisering och 
förstärkning av arbetsmarknadsinstitutioner 
såsom offentliga arbetsförmedlingar och 
yrkesinspektioner.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Bilaga II – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Bilaga II – led l
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Förbättra tillgången till digital 
teknik och digitala tjänster och stärka 
forskning, teknisk utveckling och 
innovation genom att investera i digital 
konnektivitet, digitalt förtroende och 
trygghet, digital kompetens och 
entreprenörskap samt 
forskningsinfrastruktur och gynnsamt 
klimat samt att främja nätverk och 
samarbete.

(l) Förbättra tillgången till digital 
teknik och digitala tjänster och stärka 
forskning, teknisk utveckling och 
innovation genom att investera i digital 
konnektivitet, och då särskilt 
uppmärksamma de minst gynnade 
mikroregionerna och 
landsbygdsområdena samt deras 
invånare, digitalt förtroende och trygghet, 
digital kompetens och entreprenörskap 
samt forskningsinfrastruktur och gynnsamt 
klimat samt att främja nätverk och 
samarbete.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilaga II – led na (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(na) Främjande av turism och kultur- 
och naturarv. Insatserna ska syfta till att 
bevara och restaurera kulturarvet, bland 
annat minoriteters kulturarv, skydda och 
främja naturarvet och uppmuntra hållbar 
turism. 

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Bilaga III – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främjande av sysselsättning, 
arbetskraftens rörlighet och social och 
kulturell delaktighet över gränserna, bland 
annat genom integration av 
gränsöverskridande arbetsmarknader, 
inbegripet gränsöverskridande rörlighet, 
gemensamma lokala 
sysselsättningsinitiativ, informations- och 
rådgivningstjänster och gemensam 
utbildning, jämställdhet, lika möjligheter, 

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

integration av migrantgrupper, romer och 
grupper i utsatta situationer, investeringar 
till förmån för arbetsförmedlingar samt 
stöd till investeringar i offentlig sjukvårds- 
och socialtjänst.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Bilaga III – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Investeringar i ungdomar, 
utbildning och färdigheter, bland annat 
genom att utveckla och genomföra 
gemensam ungdomsutbildning och 
yrkesutbildning, och gemensamma 
utbildningssystem och infrastruktur till 
stöd för gemensam ungdomsverksamhet.

(f) Investeringar i ungdomar, 
utbildning och färdigheter, bland annat 
genom att säkerställa erkännande av 
färdigheter och kvalifikationer, utveckla 
och genomföra gemensam 
ungdomsutbildning och yrkesutbildning, 
och gemensamma utbildningssystem och 
infrastruktur till stöd för gemensam 
ungdomsverksamhet.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Bilaga II – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Investera i kapacitetsuppbyggnad 
av organisationer i det civila samhället. 

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Bilaga IV – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande förteckning över 
nyckelprestationsindikatorer ska användas 
för att mäta unionens bidrag bidrar till 
förverkligandet av programmets särskilda 
mål:

Följande förteckning över 
nyckelprestationsindikatorer ska användas 
för att mäta hur unionens bidrag bidrar till 
förverkligandet av programmets särskilda 
mål och stödmottagarnas framsteg:
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