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KORT BEGRUNDELSE

Selv om denne forordning har verdensomspændende geografisk rækkevidde, fokuserer den 
specifikt på EU's nabolande. I betragtning af den institutionelle sårbarhed, som flere af disse 
lande lider under, og som ofte afspejles af en dyb manglende respekt for 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, kan Unionen spille en 
enestående og yderst relevant rolle og blive en international aktør på områderne udvikling og 
internationalt samarbejde. 

Hovedmålet for enhver udviklingspolitik er at stimulere konkrete økonomiske og sociale 
fremskridt i tredjelande, hvilket først og fremmest er til gavn for samfundet, og samtidig 
fremme menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Det er derfor af 
afgørende betydning, at Unionen fremmer en effektiv dialog med civilsamfundsorganisationer 
og ngo'er som de væsentligste partnere i betragtning af den merværdi, der ligger i deres 
politiske upartiskhed og deres lokale aktiviteter på området menneskerettigheder og social 
udvikling. Forordningen bør styrke deres rolle i gennemførelsen af programmerne; Rådet og 
Kommissionen bør tage hensyn til deres holdning og bevare et forhold, der er baseret på 
gensidig tillid og ansvarlighed. 

Med vedtagelsen af bindende retsakter og politiske tilsagn såsom Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, den europæiske konsensus om udvikling og den 
formelle anerkendelse af den europæiske menneskerettighedskonvention har Unionen selv 
fastlagt retlige rammer, som skal gennemføres i hele EU's lovgivning og politikker. 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis vedrørende artikel 2 og 3 og 
bestemmelsen i artikel 19 i chartret om grundlæggende rettigheder fastlægger en 
menneskerettighedsbaseret tilgang til dens dagsorden for udviklings- og samarbejdspolitikker. 
Fænomener som tvangsfordrivelser bør derfor imødegås ved hjælp af langsigtede politikker, 
som starter på lokale administrationsniveauer og under fuld overholdelse af de europæiske 
principper og forpligtelser, navnlig hvad angår retten til adgang til international beskyttelse 
som foreskrevet i international ret. 

På baggrund af Europa-Parlamentets demokratiske mål er det vigtigt at styrke dets centrale 
tilsynsfunktion. Det følger heraf, at Europa-Parlamentet sammen med medlemsstaterne bør 
have en specifik kompetence til at overvåge og evaluere Kommissionens årlige rapport. Det er 
ikke tilstrækkeligt blot at underrette Parlamentet som omhandlet i udkastet til forslaget. 

Som anført i samme forslag er et af målene med denne forordning at give større finansiel 
fleksibilitet i forbindelse med reallokering af midler. Den fleksibilitet, der er nødvendig for at 
kunne reagere hurtigt på presserende udfordringer, bør dog ikke være til skade for en klar, 
gennemsigtig og veletableret mekanisme for god regeringsførelse. Desuden bør den primært 
opfylde de akutte behov i sårbare lande (Afrika syd for Sahara, de mindst udviklede lande) og 
ikke være fastsat på forhånd og afhænge af EU's geostrategiske og udenrigspolitiske valg. 
Udviklingssamarbejdet bør ikke blive et udenrigs- eller handelspolitisk redskab, der primært 
anvendes til at fremme EU's interesser, som NDICI-forordningen synes at foreslå (artikel 3, 
stk. 1).

Forordningen bør fokusere på at udrydde fattigdom, bekæmpe uligheder og fremme 
rettigheder og ikke på EU's politiske mål såsom sikkerhed og migrationskontrol.
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Behovet for en bedre balance i forordningen mellem de geografiske og de tematiske søjler, 
som vægtes alt for højt, idet der tages hensyn til, at førstnævnte er mere knyttet til Den 
Europæiske Unions geopolitiske mål, mens sidstnævnte bidrager til den verdensomspændende 
udvikling af grundlæggende rettigheder og til velfærden for de berørte befolkningsgrupper 
eller efter kriser. 

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

(1) Det generelle mål med programmet 
"instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde", i det følgende benævnt 
"instrumentet", er at fremme bæredygtig 
udvikling, bidrage til udryddelsen af 
fattigdom og bekæmpe uligheder såsom 
den, der blandt andet opstår gennem 
rovdrift på ressourcer eller jord- og 
vandhamstring og at overholde Unionens 
principper som fastlagt i artikel 3, stk. 5, 
artikel 8 og artikel 21 i traktaten om Den 
Europæiske union.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Gennemførelsen af forordningen
bør bygge på de fem prioriteter, der er 
fastlagt i den globale strategi for Den 
Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (den "globale strategi")59, 
som blev forelagt den 19. juni 2016, og 
som repræsenterer Unionens vision og 

(8) Gennemførelsen af denne 
forordning bør baseres på de politiske 
rammer for Unionens 
udviklingssamarbejde som fastsat i De 
Forenede Nationers 2030-dagsorden for 
bæredygtig udvikling, Parisaftalen1a, den 
europæiske konsensus om udvikling1b, 
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rammer for et fælles og ansvarlig eksternt 
engagement i partnerskab med andre for at 
fremme sine værdier og interesser. 
Unionen bør uddybe partnerskaberne og 
fremme politisk dialog og fælles svar på 
globale udfordringer. Unionens indsats bør 
i alle aspekter understøtte dens interesser 
og værdier, bl.a. med henblik på at bevare 
freden, forebygge konflikter, styrke den 
internationale sikkerhed, bekæmpe de 
grundlæggende årsager til irregulær
migration, bistå befolkninger, lande og 
regioner, der står over for naturkatastrofer
eller menneskeskabte katastrofer, fremme 
handelspolitikken, det økonomiske 
diplomati og samarbejde, fremme digitale 
løsninger og teknologier og fremme den 
internationale dimension af Unionens 
politikker. Unionen bør, når den fremmer 
sine interesser, efterleve og fremme høje 
sociale og miljømæssige standarder, 
retsstatsprincippet og respekten for
folkeretten og menneskerettighederne.

EU's handlingsplan vedrørende 
menneskerettigheder og demokrati, Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, den 
europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder og FN's konvention om 
barnets rettigheder. Den bør endvidere
bygge på de fem prioriteter, der er fastlagt i 
den globale strategi for Den Europæiske 
Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik (den 
"globale strategi")59, som blev forelagt den 
19. juni 2016, og som repræsenterer 
Unionens vision og rammer for et fælles og 
ansvarlig eksternt engagement i 
partnerskab med andre for at fremme sine 
værdier og interesser. Unionen bør uddybe 
partnerskaberne og fremme politisk dialog 
og fælles svar på globale udfordringer. 
Unionens indsats bør i alle aspekter 
understøtte dens principper, herunder 
bidrage til udryddelse af fattigdom, 
bekæmpelse af ulighed i alle dens former, 
navnlig sociale uligheder, bevare freden, 
forebygge konflikter, bekæmpe de 
grundlæggende årsager til tvungen
migration og tvangsfordrivelse, samtidig 
med at der sikres et solidt samarbejde med 
tredjelande med henblik på at opnå et 
naboskabsområde med sikkerhed og 
stabilitet, og bistå befolkninger, lande og 
regioner, der oplever et forstærket 
migrationspres eller rammes af natur-
eller menneskeskabte katastrofer, fremme 
en retfærdig, 
menneskerettighedsorienteret 
handelspolitik, det økonomiske diplomati 
og samarbejde, fremme digitale løsninger 
og teknologier og fremme den 
internationale dimension af Unionens 
politikker. Unionen bør, når den fremmer 
sine interesser, efterleve og fremme høje 
sociale og miljømæssige standarder, det 
konstitutionelle demokrati, folkeretten og 
menneskerettighederne.

__________________ __________________

59 "Fælles vision, fælles handling: et 

1a EUT L 282 af 19.10.2016, s. 4.
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stærkere Europa. En global strategi for Den 
Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, juni 2016.

1b EUT C 210 af 30.6.2017, s. 1.

59 "Fælles vision, fælles handling: et 
stærkere Europa. En global strategi for Den 
Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, juni 2016.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det bør anerkendes, at der er behov 
for at gå væk fra krisestyring og -
begrænsning og i retning af en mere 
struktureret, langsigtet strategi, som mere 
effektivt afhjælper sårbare situationer, 
naturkatastrofer, menneskabte katastrofer 
og langvarige kriser, i overensstemmelse 
med den globale strategi og Sendairammen 
for katastrofeforebyggelse 2015-2030, som 
blev vedtaget den 18. marts 201561. Der er 
behov for større fokus på og fælles tilgange 
til risikoreduktion, -forebyggelse, -
minimering og -beredskab og for 
yderligere bestræbelser på at øge den 
hurtige reaktion og en mere vedvarende
genopretning. Denne forordning bør derfor 
bidrage til at øge modstandskraften og til at 
knytte forbindelser mellem humanitær 
bistand og udviklingsforanstaltninger ved 
hjælp af foranstaltninger vedrørende hurtig 
reaktion.

(11) Det bør anerkendes, at der er behov 
for at gå væk fra krisestyring og -
begrænsning og i retning af en mere 
struktureret, langsigtet strategi, som mere 
effektivt afhjælper sårbare situationer, 
naturkatastrofer, menneskabte katastrofer 
og langvarige kriser, i overensstemmelse 
med den globale strategi og Sendairammen 
for katastrofeforebyggelse 2015-2030, som
blev vedtaget den 18. marts 201561. Der er 
behov for større fokus på og fælles tilgange 
til risikoreduktion, -forebyggelse, -
minimering og -beredskab og for 
yderligere bestræbelser på at øge den 
hurtige reaktion og en 
menneskerettighedsbaseret varig
genopretning. Denne forordning bør derfor 
bidrage til at øge modstandskraften og til at 
knytte forbindelser mellem humanitær 
bistand og udviklingsforanstaltninger ved 
hjælp af geografiske og tematiske 
programmer og foranstaltninger 
vedrørende hurtig reaktion.

__________________ __________________

61"Sendairammen for 
katastrofeforebyggelse", vedtaget den 18. 
marts 2015 og godkendt på FN's 
Generalforsamling den 3. juni 2015 
(A/RES/69/283).

61 "Sendairammen for 
katastrofeforebyggelse", vedtaget den 18. 
marts 2015 og godkendt på FN's 
Generalforsamling den 3. juni 2015 
(A/RES/69/283).

Ændringsforslag 4
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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Forordningen bør i 
overensstemmelse med udviklingsmålene 
bidrage til styrket overvågning og 
rapportering med fokus på output, 
resultater og virkninger i de partnerlande, 
der modtager Unionens eksterne finansielle 
bistand. Som fastlagt i konsensussen 
forventes foranstaltninger i henhold til 
denne forordning navnlig at bidrage til, at 
20 % af den officielle udviklingsbistand, 
som finansieres via denne forordning, går 
til social inklusion og menneskelig 
udvikling, herunder ligestilling mellem 
kønnene og styrkelse af kvinders stilling.

(13) Forordningen bør i 
overensstemmelse med udviklingsmålene 
bidrage til styrket overvågning og 
rapportering med fokus på output, 
resultater og virkninger i de partnerlande, 
der modtager Unionens eksterne finansielle 
bistand. Som fastlagt i konsensussen 
forventes foranstaltninger i henhold til 
denne forordning navnlig at bidrage til, at 
20 % af den officielle udviklingsbistand, 
som finansieres via denne forordning, går 
til social inklusion og menneskelig 
udvikling, herunder ligestilling mellem 
kønnene og styrkelse af kvinders stilling
samt inklusion af personer med handicap.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Forordningen bør afspejle behovet 
for at fokusere på strategiske prioriteter, 
både geografisk – det europæiske naboskab 
og Afrika og lande, der befinder sig i en 
skrøbelig situation og har størst behov, 
men også tematisk – sikkerhed, migration, 
klimaændringer og menneskerettigheder.

(17) Forordningen bør afspejle behovet 
for at fokusere på strategiske prioriteter, 
både geografisk – det europæiske naboskab 
og Afrika samt de mindst udviklede lande 
og andre lande overalt i verden, der 
befinder sig i en skrøbelig situation og har 
størst behov, men også tematisk via 
internationalt samarbejde – opfyldelse af 
målene for bæredygtig udvikling, 
bekæmpelse af klimaændringer og 
forringelse af miljøet, bekæmpelse af 
uligheder og bidrag til beskyttelsen af 
menneskerettigheder i alle EU's 
partnerlande.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) Den europæiske naboskabspolitik, 
som ændret i 201562, har i 
overensstemmelse med Unionens vigtigste 
politiske prioriteter til formål at stabilisere 
nabolandene og gøre dem bedre rustet, bl.a. 
gennem øget økonomisk udvikling. For at 
nå denne målsætning fokuseres der i den 
ændrede europæiske naboskabspolitik på 
fire prioriterede områder: god 
regeringsførelse, demokrati, 
retsstatsprincippet og 
menneskerettighederne med særligt fokus 
på større samarbejde med civilsamfundet, 
økonomisk udvikling, sikkerhed, migration 
og mobilitet, herunder håndtering af de 
grundlæggende årsager til og bistand til 
befolkninger, lande og regioner, der er 
konfronteret med tvungen migration og 
tvangsfordrivelse, samt nye udfordringer 
såsom miljømæssig migration. 
Differentiering og større gensidigt ejerskab 
kendetegner den europæiske 
naboskabspolitik, hvori det anerkendes, at 
der er forskellige grader af engagement, og 
tages hensyn til de enkelte landes ønsker, 
hvad angår arten af og prioriteterne for 
deres partnerskab med Unionen. Denne 
forordning bør bidrage til at gennemføre 
målene for bæredygtig udvikling i den 
europæiske naboskabspolitik og sikre 
politikkohærens for bæredygtig udvikling 
i forbindelse med alle sine mål.

__________________ __________________

62Fælles meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget – Revision af den 
europæiske naboskabspolitik, af 18. 
november 2015.

62 Fælles meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget – Revision af den 
europæiske naboskabspolitik, af 18. 
november 2015.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 29
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) Samarbejdet med tredjelande bør 
bidrage til at sikre adgang til international 
beskyttelse, herunder ved at fremme sikre 
og lovlige veje for migration og asyl 
håndtere de grundlæggende årsager til 
tvungen migration og tvangsfordrivelse, 
effektivt at håndtere miljømæssig 
migration, beskytte ofre for 
menneskehandel og menneskesmugling 
samt bringe efterspørgslen herefter til 
ophør på grundlag af fuld respekt for de
europæiske og internationale 
menneskerettighedsforpligtelser og 
principperne om solidaritet, 
ikkeforskelsbehandling og non-
refoulement.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Denne forordning bør sammen med 
Unionens migrationspolitik sætte Unionen 
i stand til at reagere på udfordringer, behov 
og muligheder i forbindelse med 

(30) Denne forordning bør sammen med 
Unionens migrationspolitik og 
prioriteterne i Asyl- og Migrationsfonden 
sætte Unionen i stand til at reagere på 
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migration. For at bidrage til det formål og 
med forbehold af uforudsete 
omstændigheder forventes 10 % af den 
samlede finansieringsramme for 
forordningen at blive afsat til at tackle de 
grundlæggende årsager til irregulær
migration og tvangsfordrivelse og støtte 
migrationsstyring og -forvaltning, 
herunder beskyttelse af flygtninges og 
migranters rettigheder inden for 
rammerne af denne forordnings mål.

udfordringer, behov og muligheder i 
forbindelse med migrations- og 
asylpolitikken. For at bidrage til det formål 
og med forbehold af nye udfordringer, der 
dukker op, forventes 10 % af den samlede 
finansieringsramme for forordningen at 
blive afsat til at tackle de grundlæggende 
årsager til tvungen migration og 
tvangsfordrivelse, skabe muligheder for 
lovlig migration, sikre passende adgang til 
international beskyttelse og bidrage til 
dækningen af de fordrevne personers og 
deres værtssamfunds behov. Dette bør 
gøres ved at støtte anstændig og 
bæredygtig beskæftigelse, navnlig for 
unge, samt sundhedspleje, ernæring, 
uddannelse og andre sociale 
forudsætninger for at finde beskæftigelse.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(34) Formålet med EFSD+ er at støtte 
investeringer og derved bidrage til 
opfyldelsen af målene for bæredygtig 
udvikling ved at fremme en bæredygtig og 
inklusiv økonomisk og social udvikling,
fremme den samfundsøkonomiske 
modstandskraft i partnerlande, idet der især 
fokuseres på udryddelse af fattigdom, 
bæredygtig og inklusiv økonomisk 
fremgang, skabelse af anstændigt arbejde
og økonomiske muligheder, navnlig for 
unge og kvinder, færdigheder og 
iværksætteri, ved at støtte 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder og kooperativer, et stabilt 
investeringsklima samt håndtering af 
miljøforringelser, jord- og vandhamstring, 
klimaændringer gennem afbødning og 
tilpasning og specifikke socioøkonomiske
underliggende årsager til tvungen
migration og tvangsfordrivelse i 
overensstemmelse med de relevante 



AD\1172240DA.docx 11/33 PE625.583v02-00

DA

vejledende programmeringsdokumenter . 
Endvidere bør der fokuseres på at 
forbedre leveringen af grundlæggende 
offentlige tjenester, såsom sundhedspleje, 
uddannelse, ernæring, vandsanitet og 
hygiejne samt fødevaresikkerhed og lige 
adgang til anstændige boligforhold og på 
at forbedre livskvaliteten for de hurtigt 
voksende bybefolkninger. Der bør lægges 
særlig vægt på skrøbelige eller 
konfliktramte lande, de mindst udviklede 
lande og stærkt gældstyngede fattige lande.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) 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 
vedrørende menneskerettigheder, 
demokrati, god regeringsførelse, sikkerhed, 
stabilitet, klimaændringer, miljø, 
verdenshavene samt migrationskrisen 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 give EU større 
mulighed for at reagere på uforudsete 
behov, bør der med udgangspunkt i de 
positive erfaringer med Den Europæiske 
Udviklingsfond (EUF) være et uudnyttet 
beløb, der kan fungere som stødpude for
nye udfordringer og prioriteter. Det bør 
anvendes i overensstemmelse med 
procedurerne i denne forordning.

(39) 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 
vedrørende menneskerettigheder, 
demokrati, god regeringsførelse, sikkerhed, 
stabilitet, klimaændringer, miljø, 
verdenshavene samt de underliggende 
årsager til tvungen migration og 
tvangsfordrivelse. 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 
give EU større mulighed for at reagere på 
uforudsete behov, bør der med 
udgangspunkt i de positive erfaringer med 
Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) 
være et uudnyttet beløb, der kan fungere 
som finansieringsramme til dækning af
nye udfordringer og nødsituationer. Det 
bør anvendes i overensstemmelse med 
procedurerne i denne forordning.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Årlige eller flerårlige 
handlingsplaner og foranstaltninger 
omhandlet i artikel 19 udgør 
arbejdsprogrammer i henhold til 
finansforordningen. Årlige eller flerårige 
handlingsplaner består af en række 
foranstaltninger, der er grupperet i et 
samlet dokument.

(43) Årlige eller flerårlige 
handlingsplaner og foranstaltninger 
omhandlet i artikel 19 udgør 
arbejdsprogrammer i henhold til 
finansforordningen. Årlige eller flerårige 
handlingsplaner består af en række 
foranstaltninger, der angiver de mål, der 
tilstræbes, de forventede resultater, de 
vigtigste tiltag, gennemførelsesmetoderne 
og partnerne i gennemførelsen, budgettet 
og eventuelle tilknyttede udgifter til 
støttefunktioner, der er grupperet i et 
samlet dokument.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Som anført i punkt 22 og 23 i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 201678 er der behov 
for at evaluere dette program på grundlag 
af oplysninger, der er tilvejebragt via 
specifikke overvågningskrav, samtidig med 
at overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav kan eventuelt omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for at 
evaluere programmets praktiske
virkninger. 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 om bedre lovgivning af 13. april 
2016. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 

(47) Som anført i punkt 22 og 23 i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 201678 er der behov 
for at evaluere dette program på grundlag 
af oplysninger, der er tilvejebragt via 
specifikke overvågningskrav, samtidig med 
at overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør omfatte målbare indikatorer, der 
kan danne grundlag for en evaluering af
programmets virkninger i praksis. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder af 
relevante interessenter og eksperter, og at 
disse høringer gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016. For at sikre 
lige deltagelse i forberedelsen af 
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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.

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.

__________________ __________________

78Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-
Kommissionen om bedre lovgivning (EUT 
L 123 af 12.5.2016, s. 1).

78 Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-
Kommissionen om bedre lovgivning (EUT 
L 123 af 12.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) Med henblik på at forbedre den 
effektive ansvarlighed og 
gennemsigtighed i Unionens budget bør 
denne forordning indeholde 
bestemmelser, der styrker overvågning, 
rapportering og evaluering, navnlig en 
specifik procedure for øget rapportering 
om den årlige programmering til Europa-
Parlamentet. Ved at øge fleksibiliteten i 
forbindelse med tildelingen af midler 
bliver det afgørende for Unionens 
budgetmyndigheder at kontrollere 
gennemførelsen for at sikre, at udgifterne 
afspejler målene og principperne i denne 
forordning.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

samarbejde med lande og regioner uden for 
EU i naboskabet, Afrika syd for Sahara, 
Asien, Stillehavet, Nord-, Syd- og 
Mellemamerika og Vestindien med det 
formål at opnå bæredygtig udvikling, 
udrydde fattigdom og bekæmpe uligheder 
såsom dem, der blandt andet opstår ved 
udnyttelse af naturressourcer eller jord-
og vandhamstring

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at konsolidere og fremme 
demokrati, menneskerettigheder og social 
lighed, støtte civilsamfundsorganisationer, 
fremme stabilitet baseret på fred og tackle 
andre globale udfordringer, herunder 
klimaændringer og grundlæggende 
årsager til tvungen migration og 
tvangsfordrivelse, fattigdoms-, natur- eller 
menneskeskabte katastrofer

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Mindst 20 % af den officielle 
udviklingsbistand, der finansieres i 
henhold til denne forordning, bør 
øremærkes til aktioner, der støtter social 
inklusion og menneskelig udvikling med 
henblik på at støtte og styrke leveringen af 
grundlæggende sociale tjenester som 
f.eks. sundhed, herunder ernæring, 
uddannelse og social beskyttelse, navnlig 
for de mest marginaliserede grupper og 
med fokus på kvinder og børn.
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Geografiske programmer kan omfatte alle 
tredjelande, bortset fra kandidater og 
potentielle kandidater, jf. forordning (EU) 
nr. .../.. 80(IPA) og oversøiske lande og 
territorier, jf. Rådets afgørelse .../… (EU).

Geografiske programmer kan omfatte alle 
tredjelande, bortset fra oversøiske lande og 
territorier, jf. Rådets afgørelse .../... (EU).

_________________

80Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om et instrument til 
førtiltrædelsesbistand (EUT L).

Begrundelse

Under migrationskrisen har Europa-Kommissionen ydet humanitær bistand til landene på 
Vestbalkan, som alle er kandidatlande med adgang til førtiltrædelsesbistand. Ud over den 
humanitære bistand blev der ydet finansiel og teknisk støtte til aktiviteter i forbindelse med 
den øgede tilstrømning af migranter og flygtninge gennem instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand. Det nuværende instrument bør ikke udtrykkeligt udelukke 
kandidatlande og potentielle kandidatlande med henblik på at sikre finansiel fleksibilitet, hvis 
det er nødvendigt.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bidrage til stabilitet og 
kriseforebyggelse i hastetilfælde, i tilfælde 
af begyndende kriser og eksisterende kriser 
og i efterkrisesituationer

a) bidrage til kriseforebyggelse i 
hastetilfælde, i tilfælde af begyndende 
kriser og eksisterende kriser og i 
efterkrisesituationer i overensstemmelse 
med den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og 
tackle de grundlæggende årsager til 
krisen såsom ørkendannelse, udnyttelse af 
naturressourcer og jord- og 
vandhamstring
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stødpuden for nye udfordringer og 
prioriteter på 10 200 mio. EUR skal øge de 
beløb, der er omhandlet i stk. 2, i henhold 
til artikel 15.

3. Stødpuden for nye udfordringer, 
nødsituationer og prioriteter på 
10 200 mio. EUR skal øge de beløb, der er 
omhandlet i stk. 2, i henhold til artikel 15.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den overordnede politiske ramme for 
denne forordnings gennemførelse udgøres 
af den europæiske konsensus om 
udvikling, handlingsplanen for 
menneskerettigheder og demokrati, Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, den 
europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder, FN's konvention om 
barnets rettigheder og associeringsaftaler, 
partnerskabs- og samarbejdsaftaler, 
multilaterale aftaler og andre aftaler, der 
fastlægger en juridisk bindende forbindelse 
med partnerlande, forudsat at en sådan 
associering, partnerskab, samarbejde, 
multilaterale og andre aftaler ikke knytter 
forbindelse mellem udviklingsbistand, 
sikkerhedsbehov og migrationsstyring, 
samt Det Europæiske Råds konklusioner 
og Rådets konklusioner, 
topmødeerklæringer eller konklusioner fra 
møder på højt plan med partnerlande, 
Europa-Parlamentets relevante 
beslutninger, meddelelser fra 
Kommissionen eller fælles meddelelser fra 
Kommissionen og Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der anvendes en rettighedsbaseret 
tilgang, som omfatter alle 
menneskerettigheder, uanset om de er 
borgerlige og politiske eller økonomiske, 
sociale og kulturelle, med henblik på at 
indarbejde menneskerettighedsprincipper, 
hjælpe rettighedshaverne med at gøre deres 
rettigheder gældende, idet der fokuseres på 
fattige og sårbare grupper, og bistå 
partnerlandene med at leve op til deres 
forpligtelser med hensyn til internationale 
menneskerettigheder. Forordningen 
fremmer ligestilling mellem kønnene og 
styrkelse af kvinders stilling.

2. Der anvendes en rettighedsbaseret 
tilgang, som omfatter alle 
menneskerettigheder, uanset om de er 
borgerlige og politiske eller økonomiske, 
sociale og kulturelle, med henblik på at 
indarbejde menneskerettighedsprincipper, 
hjælpe rettighedshaverne med at gøre deres 
rettigheder gældende, idet der fokuseres på 
fattige og sårbare grupper, og bistå 
partnerlandene med at leve op til deres 
forpligtelser med hensyn til internationale 
menneskerettigheder. Denne forordning 
skal lægge særlig vægt på børns og unges 
behov og fremme ligestilling mellem 
kønnene og styrkelse af kvinders stilling.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Der tilstræbes en mere koordineret, 
holistisk og struktureret tilgang til 
migration med partnere, og virkningen 
heraf vurderes regelmæssigt.

7. Der tilstræbes en mere koordineret, 
holistisk og struktureret tilgang til 
migration med partnere, og virkningen 
heraf vurderes regelmæssigt uden 
konditionering af udviklingsstøtte til 
styring af migrationen fra tredjelande og 
under overholdelse af 
menneskerettighederne, herunder enhver 
persons ret til at forlade sit 
oprindelsesland.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapacitetsopbygning hos militære aktører 
til støtte for udvikling og sikkerhed for
udvikling

Brug af EU-midler til
kapacitetsopbygning hos militære aktører

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) uddannelse, der har til formål 
direkte at styrke de væbnede styrkers 
kampkapacitet.

c) uddannelse, der har til formål at 
styrke væbnede styrkers kampkapacitet.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Unionen konsulterer også andre 
donorer og aktører, herunder 
repræsentanter for civilsamfundet og lokale 
myndigheder, hvis det er relevant

c) Unionen konsulterer også andre 
donorer og aktører, herunder 
repræsentanter for civilsamfundet og lokale 
myndigheder

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Foranstaltningerne udarbejdes så 
vidt muligt på grundlag af en dialog 
mellem Unionen, medlemsstaterne og det 
pågældende partnerland, herunder 
nationale og regionale myndigheder, og 
sker med inddragelse af civilsamfundet, 
nationale og lokale parlamenter og andre 
interesserede parter for at øge ejerskabet 
over processen og for at øge støtten til 

a) Foranstaltningerne skal være 
baseret på en inklusiv dialog mellem 
Unionen, medlemsstaterne og de berørte 
partnerlande, herunder nationale og 
regionale myndigheder, med inddragelse af 
civilsamfundet, herunder repræsentanter 
for børn, ældre, personer med handicap, 
LGBTI-personer og oprindelige folk, 
nationale og lokale parlamenter og 
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nationale og regionale strategier, jf. stk. 4 samfund og andre relevante interessenter
for at øge ejerskabet til processen og 
tilskynde til støtte til nationale og regionale 
strategier, jf. stk. 4

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stødpude til nye udfordringer og 
prioriteter

Stødpude til nye udfordringer og 
nødsituationer

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at sikre, at Unionen kan reagere 
hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete 
omstændigheder

a) at sikre, at Unionen kan reagere 
hensigtsmæssigt i tilfælde af nye 
udfordringer og uforudsete 
omstændigheder

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at håndtere nye behov eller nye 
udfordringer, såsom dem ved Unionens
eller dens naboers grænser i forbindelse 
med kriser og efterkrisesituationer eller 
migrationspres

b) at håndtere nye behov eller nye 
udfordringer eller nødsituationer i 
forbindelse med kriser og 
efterkrisesituationer, naturkatastrofer eller 
menneskeskabte katastrofer eller 
omfattende krænkelser af 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Det beløb, der er omhandlet i 
artikel 6, stk. 3, bruges ikke til 
foranstaltninger, der er betinget af 
migrationsstyringen.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Omkring 10 % af den 
finansieringsramme, der er anført i artikel 
4, stk. 2, litra a), til at supplere de 
finansielle landebevillinger omhandlet i 
artikel 12, tildeles partnerlandene i bilag I 
med henblik på at gennemføre den 
performanceorienterede tilgang. De 
performanceorienterede tildelinger 
fastsættes på grundlag af landenes 
fremskridt med hensyn til demokrati, 
menneskerettigheder, retsstatsprincippet og 
samarbejde om migration, økonomisk 
forvaltning og reformer. Partnerlandenes 
fremskridt vurderes årligt.

1. Omkring 10 % af den 
finansieringsramme, der er anført i artikel 
4, stk. 2, litra a), til at supplere de 
finansielle landebevillinger omhandlet i 
artikel 12, tildeles partnerlandene i bilag I 
med henblik på at gennemføre den 
performanceorienterede tilgang. De 
performanceorienterede tildelinger 
fastsættes på grundlag af landenes 
fremskridt med hensyn til 
menneskerettigheder, retsstatsprincippet og 
god regeringsførelse. Partnerlandenes 
fremskridt vurderes årligt med aktiv 
inddragelse af civilsamfundet.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne performancebaserede tilgang 
gælder ikke støtte til civilsamfundet, 
mellemfolkelige kontakter, herunder 
samarbejde mellem lokale myndigheder, 
støtte til fremme af menneskerettigheder 
eller kriserelaterede støtteforanstaltninger. 

2. Denne performancebaserede tilgang 
gælder ikke støtte til 
civilsamfundsorganisationer, NGO'er, 
mellemfolkelige kontakter, støtte til 
fremme af menneskerettigheder eller 
kriserelaterede støtteforanstaltninger. I 
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I tilfælde af alvorlig eller vedvarende 
tilbagegang med hensyn til demokrati, 
menneskerettigheder eller 
retsstatsprincippet kan støtten til disse 
foranstaltninger øges.

tilfælde af alvorlig eller vedvarende 
tilbagegang med hensyn til 
menneskerettigheder øges støtten til disse 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Grænseoverskridende samarbejde, 
jf. artikel 2, stk. 3, omfatter samarbejde om 
tilstødende landegrænser, tværnationalt 
samarbejde hen over større tværnationale 
områder eller omkring havområder samt 
interregionalt samarbejde.

1. Under fuld overholdelse af de 
internationale 
menneskerettighedsinstrumenter, 
herunder bl.a. protokollen til traktaten om 
oprettelse af Det Afrikanske Økonomiske 
Fællesskab vedrørende personers frie 
bevægelighed, opholdsret og 
etableringsret og 1951-konventionen om 
flygtninges retsstilling, skal det 
grænseoverskridende samarbejde, jf. 
artikel 2, stk. 3, omfatte samarbejde om 
tilstødende landegrænser, tværnationalt 
samarbejde hen over større tværnationale 
områder, maritimt samarbejde omkring 
havområder samt interregionalt 
samarbejde. Det grænseoverskridende 
samarbejde skal ikke gennemføres for at 
støtte migrationskontrol. Kommissionen 
skal give mulighed for direkte at modtage 
klager fra støtteberettigede modparter.
Kommissionen tager hensyn til disse 
oplysninger med henblik på et fremtidigt 
samarbejde med de pågældende 
modparter.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1a. I tilfælde af krænkelser af 
menneskerettighederne eller 
grundlæggende frihedsrettigheder 
suspenderes alle grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, der finansieres 
af Unionen, i det pågældende land.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis udgifterne til støttefunktioner 
ikke er medtaget i de i artikel 21 
omhandlede handlingsplaner og 
foranstaltninger vedtager Kommissionen 
om nødvendigt støtteforanstaltninger: EU-
finansiering kan i forbindelse med 
støtteforanstaltninger omfatte:

2. Hvis udgifterne til støttefunktioner 
ikke er medtaget i de i artikel 21 
omhandlede handlingsplaner og 
foranstaltninger vedtager Kommissionen 
om nødvendigt støtteforanstaltninger: EU-
finansiering kan i forbindelse med 
støtteforanstaltninger med undtagelse af 
alle aktiviteter eller foranstaltninger af 
militær karakter omfatte:

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med EFSD+ som en integreret 
finansiel pakke, der yder finansiel kapacitet 
ved hjælp af gennemførelsesmetoderne i 
artikel 23, stk. 1, litra a), e), f) og g), er at 
støtte investeringer og øge adgangen til 
finansiering med henblik på at fremme en 
bæredygtig og inklusiv økonomisk og 
social udvikling og fremme den 
samfundsøkonomiske styrke i partnerlande 
med særlig fokus på fattigdomsudryddelse, 
bæredygtig og inklusiv vækst, anstændigt 
arbejde, økonomiske muligheder, 
færdigheder og iværksætteri, 
samfundsøkonomiske sektorer, 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder samt at tackle de specifikke 

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

mellemstore virksomheder samt at tackle 
de specifikke underliggende årsager til 
irregulær migration i overensstemmelse 
med de relevante vejledende 
programmeringsdokumenter. Der lægges 
særlig vægt på skrøbelige eller 
konfliktramte lande, de mindst udviklede 
lande og stærkt gældstyngede fattige lande.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle aftaler om garantien for 
foranstaltninger udadtil stilles efter 
anmodning til rådighed for Europa-
Parlamentet og Rådet, idet der tages 
hensyn til beskyttelsen af fortrolige og 
kommercielt følsomme oplysninger.

Alle aftaler om garantien for 
foranstaltninger udadtil stilles til rådighed 
for Europa-Parlamentet og Rådet, idet der 
tages hensyn til beskyttelsen af fortrolige 
og kommercielt følsomme oplysninger.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nærmere regler om 
tilvejebringelsen af garantien for 
foranstaltninger udadtil, herunder dens 
dækningsordninger og dens fastlagte 
dækning af porteføljer og projekter med 
bestemte typer instrumenter, samt en 
risikoanalyse af projekter og 
projektporteføljer, herunder på sektor-, 
regions- og landeplan

b) nærmere regler om 
tilvejebringelsen af garantien for 
foranstaltninger udadtil, herunder dens 
dækningsordninger og dens fastlagte 
dækning af porteføljer og projekter med 
bestemte typer instrumenter, samt en 
risikoanalyse af projekter og 
projektporteføljer, der især tager sigte på 
risici vedrørende respekten for 
menneskerettighederne herunder på 
sektor-, regions- og landeplan

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) forpligtelser vedrørende 
overvågning, rapportering og evaluering

g) forpligtelser vedrørende 
gennemsigtig overvågning, rapportering og 
evaluering

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I lyset af eventuelle klager fra tredjemand 
i partnerlandene, herunder samfund og 
personer, der er berørt af projekter, der 
støttes af EFSD+-garantien, offentliggør 
Kommissionen og Den Europæiske 
Unions delegationer på deres websteder 
direkte henvisninger til 
klagemekanismerne hos de relevante 
modparter, der har indgået aftaler med 
Kommissionen. Kommissionen skal også 
give mulighed for direkte at modtage 
klager fra støtteberettigede modparter 
vedrørende behandling af deres 
klagepunkter. Kommissionen tager 
hensyn til disse oplysninger med henblik 
på et fremtidigt samarbejde med de 
pågældende modparter.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen aflægger rapport 
om finansielle instrumenter, 
budgetgarantier og finansiel bistand, jf. 
finansforordningens artikel 241 og 250. 
Med henblik herpå meddeler de 
modparter, der kan komme i betragtning, 
årligt Kommissionen de oplysninger, den 
har brug for til at opfylde sine 

8. Kommissionen forelægger en årlig 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om de finansierings- og 
investeringsforanstaltninger, der dækkes 
af EFSD+-garantien, og om, hvordan 
EFSD+ fungerer, samt dens forvaltning 
og dens faktiske bidrag til målene. 
Rapporten offentliggøres og ledsages af 
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rapporteringsforpligtelser. en udtalelse fra Revisionsretten.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Principperne for god praksis, der er fastsat 
af Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings Komité for 
Udviklingsbistand, benyttes ved 
evalueringerne, når det er relevant, idet 
evalueringerne skal klarlægge, om målene 
er opfyldt, og indeholde henstillinger om, 
hvordan kommende foranstaltninger kan 
forbedres.

Principperne for god praksis, der er fastsat 
af Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings Komité for 
Udviklingsbistand, benyttes ved 
evalueringerne, idet evalueringerne skal 
klarlægge, om målene er opfyldt, og 
indeholde henstillinger om, hvordan 
kommende foranstaltninger kan forbedres.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når gennemførelsen af forordningen er 
slut, dog senest fire år efter udgangen af 
den periode, der er anført i artikel 1, 
foretager Kommissionen en endelig 
evaluering af forordningen. I den endelige 
evaluering ses på Unionens bidrag til 
opfyldelsen af målene i forordningen, idet 
der tages hensyn til indikatorer til måling 
af de opnåede resultater og eventuelle 
resultater og konklusioner vedrørende 
forordningens virkning.

Når gennemførelsen af forordningen er 
slut, dog senest atten måneder efter 
udgangen af den periode, der er anført i 
artikel 1, foretager Kommissionen en 
endelig evaluering af forordningen. I den 
endelige evaluering ses på Unionens bidrag 
til opfyldelsen af målene i forordningen, 
idet der tages hensyn til indikatorer til 
måling af de opnåede resultater og 
eventuelle resultater og konklusioner 
vedrørende forordningens virkning.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den endelige evaluering skal indeholde 
en vurdering af, hvordan Unionen har 
opfyldt de mål, der er fastsat i artikel 3, 
stk. 3, om menneskelig udvikling og social 
inklusion.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen inddrager så vidt muligt
alle relevante interesserede parter i 
evalueringen af den EU-finansiering, der 
ydes i henhold til forordningen, og den
kan, hvis det er relevant, forsøge at 
foretage fælles evalueringer med 
medlemsstaterne og udviklingspartnerne 
med tæt inddragelse af partnerlandene.

Kommissionen inddrager alle relevante 
interesserede parter og støttemodtagere, 
herunder civilsamfundsorganisationer, i 
evalueringen af den EU-finansiering, der 
ydes i henhold til forordningen, der vil 
blive lagt særlig vægt på at sikre, at de 
mest marginaliserede og sårbare grupper 
repræsenteres og høres. Kommissionen
kan, hvis det er relevant, forsøge at 
foretage fælles evalueringer med 
medlemsstaterne og udviklingspartnerne 
med tæt inddragelse af partnerlandene.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37 udgår

Fravigelse af krav om synlighed

Sikkerhedshensyn eller lokalpolitiske 
hensyn kan betyde, at det i visse lande 
eller områder eller i visse perioder er 
tilrådeligt eller nødvendigt at begrænse 
kommunikations- og 
oplysningsforanstaltninger. I så tilfælde 
fastlægges målgruppen og de 
oplysningsværktøjer, -produkter og -
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kanaler, der skal benyttes til at fremme en 
given foranstaltning, i hvert enkelt 
tilfælde i samråd og efter aftale med 
Unionen. Hvis en pludseligt opstået krise 
kræver en hurtig indsats, er det ikke 
nødvendigt at udarbejde en fuldstændig 
kommunikations- og oplysningsplan 
omgående. I så tilfælde skal Unionens 
støtte dog angives fra starten.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 1 – punkt c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fremme bekæmpelsen af 
forskelsbehandling i alle dens former og 
fremme ligestillingsprincippet, især 
mellem kønnene, og rettigheder for 
personer tilhørende mindretal

c) Fremme bekæmpelsen af 
forskelsbehandling i alle dens former og 
fremme ligestillingsprincippet, især 
mellem kønnene, og rettigheder for børn 
og personer tilhørende mindretal, LGBTI-
personer og oprindelige folk

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 2 – punkt m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) Fremme inklusiv og formel, 
uformel og ikkeformel uddannelse af 
ordenlig kvalitet for alle på alle niveauer, 
inklusive teknisk uddannelse og 
erhvervsuddannelse, bl.a. i nødsituationer 
og krisesituationer, herunder ved brug af 
IT-teknologi til at forbedre undervisning og 
indlæring

m) Fremme inklusiv og formel, 
uformel og ikkeformel uddannelse af 
ordenlig kvalitet for alle på alle niveauer, 
inklusive udviklingen i den tidlige 
barndom, teknisk uddannelse og 
erhvervsuddannelse, bl.a. i nødsituationer 
og krisesituationer, herunder ved brug af 
IT-teknologi til at forbedre undervisning og 
indlæring

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 3 – punkt a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Styrke partnerskaber om migration
og mobilitet baseret på en integreret og 
afbalanceret tilgang, som dækker alle 
aspekter af migration, f.eks. hjælp til 
gennemførelsen af Unionens bilaterale 
eller regionale aftaler og ordninger, bl.a. 
mobilitetspartnerskaber

a) Udvikle visumlempelses- og 
genbosættelsesaftaler

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 3 – punkt c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Tackle og begrænse de 
grundlæggende årsager til irregulær 
migration og tvangsfordrivelse

c) tackle og begrænse de 
grundlæggende årsager til 
tvangsfordrivelse

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 3 – punkt d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Tackle irregulær migration, 
menneskehandel og smugling af 
migranter og øge samarbejdet om 
integreret grænseforvaltning

udgår

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 3 – punkt f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Fremme effektive 
migrationspolitikker, der er baseret på 
menneskerettigheder, bl.a. 
beskyttelsesprogrammer

f) Fremme migrationspolitikker, der 
er baseret på menneskerettigheder, bl.a. 
beskyttelsesprogrammer
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Bilag II – del B – punkt a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fremme øget politisk samarbejde a) Fremme øget politisk samarbejde
om menneskerettigheder

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Bilag II – del B – punkt d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Øge det regionale samarbejde, især 
inden for rammerne af det østlige 
partnerskab, Middelhavsunionen, hele 
naboskabsområdet samt det 
grænseoverskridende samarbejde

d) Øge det regionale samarbejde, især 
inden for rammerne af det østlige 
partnerskab, Middelhavsunionen, hele 
naboskabsområdet samt det 
grænseoverskridende samarbejde i 
overensstemmelse med den europæiske 
konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – del A – nr. 4 – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Sikre, at EU fortsat fører an, når det 
gælder om at præge alle aspekter af 
dagsordenen for styring af migration og 
tvangsfordrivelser

a) Sikre, at EU fører an, når det 
gælder om at præge alle aspekter af 
dagsordenen om tvangsfordrivelser i 
overensstemmelse med De Forenede 
Nationers globale aftale om sikker, 
ordentlig og regelmæssig migration og om 
flygtninge og i overensstemmelse med 
artikel 3 i den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – del A – nr. 4 – punkt b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Styre og støtte globale og 
tværregionale politiske dialoger, bl.a. 
udveksling og samarbejde om migration 
og tvangsfordrivelse

b) Styre og støtte globale og 
tværregionale politiske dialoger, bl.a. 
menneskerettighedsbaseret samarbejde om 
tvangsfordrivelse

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – del A – nr. 4 – punkt c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Støtte opfyldelsen af internationale 
og europæiske forpligtelser vedrørende 
migration og tvangsfordrivelse, herunder 
ved en opfølgning på den globale aftale om 
migration og den globale aftale om 
flygtninge

c) Støtte opfyldelsen af internationale 
og Unionens forpligtelser vedrørende 
migration og tvangsfordrivelse, herunder 
ved en opfølgning på den globale aftale om 
migration og den globale aftale om 
flygtninge, og i overensstemmelse med 
artikel 3 i den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – del A – nr. 4 – punkt d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Forbedre det globale 
evidensgrundlag, bl.a. om sammenhængen 
mellem migration og udvikling, og 
iværksætte foranstaltninger på forsøgsbasis 
med sigte på at udvikle innovative 
operationelle tiltag på området migration 
og tvangsfordrivelse.

d) Forbedre det globale 
evidensgrundlag, bl.a. om sammenhængen 
mellem migration og udvikling, og 
iværksætte foranstaltninger på forsøgsbasis 
med sigte på at udvikle innovative 
menneskerettighedsbaserede tiltag på 
området tvangsfordrivelse.
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Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 2 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) iværksætte kortsigtede 
foranstaltninger med henblik på sanering 
og genopbygning, således at ofre for 
naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer, konflikter og globale trusler 
kan drage fordel af et minimum af 
samfundsøkonomisk integration og hurtigst 
muligt skabe vilkårene for at genoptage 
udviklingen på grundlag af langsigtede 
mål, der fastsættes af de pågældende 
regioner og lande. Dette indebærer at 
afhjælpe de presserende og umiddelbare 
behov, der følger af, at mennesker er blevet 
fordrevet (flygtninge, internt fordrevne og 
repatrierede) som følge af naturkatastrofer 
eller menneskeskabte katastrofer

c) iværksætte kortsigtede 
foranstaltninger med henblik på sanering 
og genopbygning, således at ofre for 
naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer, konflikter og globale trusler 
kan drage fordel af et minimum af 
samfundsøkonomisk integration og hurtigst 
muligt skabe vilkårene for at genoptage 
udviklingen på grundlag af langsigtede 
mål, der fastsættes af de pågældende 
regioner og lande. Dette indebærer at 
afhjælpe de presserende og umiddelbare 
behov, der følger af, at mennesker er blevet 
fordrevet som følge af naturkatastrofer 
eller menneskeskabte katastrofer

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Bilag V – afsnit 1– punkt f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) bidrage til at fremme bæredygtig 
udvikling, til at imødegå specifikke 
grundlæggende årsager til migration, 
herunder ulovlig migration, samt til at 
fremme transit- og værtssamfundenes 
modstandsdygtighed, og bidrage til en 
holdbar reintegration af migranter, der 
vender tilbage til deres oprindelseslande, 
under behørig hensyntagen til styrkelse af 
retsstaten, god regeringsførelse og 
menneskerettigheder.

f) bidrage til at fremme bæredygtig 
udvikling, til at imødegå specifikke 
grundlæggende årsager til 
tvangsfordrivelse, samt til at fremme 
transit- og værtssamfundenes 
modstandsdygtighed, og bidrage til en 
holdbar reintegration af migranter, der 
vender tilbage til deres oprindelseslande, 
under behørig hensyntagen til styrkelse af 
retsstaten, god regeringsførelse og 
menneskerettigheder.
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