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KORTFATTAD MOTIVERING

Även om denna förordning har en global geografisk räckvidd förblir dess särskilda fokus 
EU:s grannskap. På grund av den institutionella bräckligheten i flera av dessa länder, vilken 
ofta återspeglas i en kraftig försämring av situationen av de mänskliga rättigheterna när det 
gäller de grundläggande friheterna, kan unionen spela en unikt relevant roll och bli en 
internationell aktör på områdena utveckling och internationellt samarbete. 

Det främsta målet i all utvecklingspolitik är att stimulera påtagliga ekonomiska och sociala 
framsteg i tredjeländer, vilka först och främst gynnar samhällen men samtidigt främjar de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Av denna anledning är det av största 
vikt att unionen främjar en verklig dialog med det civila samhällets organisationer och 
icke-statliga organisationer som sina viktigaste partner, med tanke på mervärdet av deras 
politiska opartiskhet och deras lokala verksamhet inom ramen för mänskliga rättigheter och 
social utveckling. Förordningen bör stärka deras roll i genomförandet av programmen. Rådet 
och kommissionen bör beakta deras synpunkter och uppehålla ett förhållande som bygger på 
ömsesidigt förtroende och ansvarighet. 

I och med antagandet av bindande rättsakter och politiska åtaganden, såsom stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, det europeiska samförståndet om utveckling och det formella 
erkännandet av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, har 
unionen gett sig själv en rättslig ram som måste genomföras genom EU:s lagstiftning och 
strategier. 

Enligt Europadomstolens rättspraxis innebär artiklarna 2 och 3 och bestämmelsen i artikel 19 
i stadgan om de grundläggande rättigheterna att utvecklings- och samarbetspolitiken ska ha en 
människorättsbaserad inriktning. Därför bör företeelser som tvångsförflyttningar åtgärdas 
genom långsiktiga strategier som inleds på lokala förvaltningsnivåer med full respekt för de 
europeiska principerna och åtagandena, särskilt i fråga om rätten till internationellt skydd som 
föreskrivs i internationell rätt. 

Med tanke på Europaparlamentets demokratiska uppgift är det avgörande att stärka dess 
viktiga tillsynsroll. Härav följer att Europaparlamentet, vid sidan om medlemsstaterna, bör 
behålla en särskild befogenhet att övervaka och utvärdera den årsrapport som kommissionen 
lämnar in. Det räcker inte att bara underrätta parlamentet, såsom anges i utkastet till förslag.

Som påpekas i samma förslag är ett av målen med denna förordning att erbjuda större 
ekonomisk flexibilitet i omfördelningen av medel. Den flexibilitet som krävs för att man 
snabbt ska kunna hantera brådskande utmaningar bör dock inte stå i vägen för en tydlig, 
öppen och väletablerad styrningsmekanism. Dessutom bör den främst bemöta de akuta 
behoven i utsatta länder (Afrika söder om Sahara, de minst utvecklade länderna) och inte 
präglas och styras av geostrategiska utrikespolitiska val från EU:s sida. 
Utvecklingssamarbetet bör inte bli ett utrikes- eller handelspolitiskt verktyg som främst 
används för att främja EU:s intressen, som det verkar föreslås i NDICI-förordningen 
(artikel 3.1).

Förordningen bör vara inriktad på att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikheter och främja 
rättigheter, och inte på EU:s politiska mål såsom säkerhet och migrationskontroll.
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Därför behöver förordningen en bättre balans mellan de överbetonade geografiska och de 
tematiska pelarna, med beaktande av att den förra har en starkare koppling till 
EU:s geopolitiska mål medan den senare bidrar till den globala utvecklingen av 
grundläggande rättigheter och till befolkningsgruppers välbefinnande i kris- eller 
efterkrissituationer. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Det allmänna målet för programmet 
”instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör 
vara att främja hållbar utveckling, bidra 
till fattigdomsutrotning och kampen mot 
ojämlikheter, bland annat de som uppstår
genom utnyttjande av resurser eller mark-
och vattenrofferi, och slå vakt om de 
principer för unionen som fastställs i 
artiklarna 3.5, 8 och 21 i fördraget om 
Europeiska unionen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Genomförandet av denna 
förordning bör utgå ifrån de fem 
prioriteringar som fastställs i den globala 
strategi för Europeiska unionens utrikes-
och säkerhetspolitik (nedan kallad den 
globala strategin),59 som lades fram den 
19 juni 2016, och som uttrycker 

(8) Genomförandet av denna 
förordning bör vägledas av den politiska 
ram för unionens utvecklingssamarbete 
som fastställs i Agenda 2030 för hållbar 
utveckling, Parisavtalet om 
klimatförändringar1a, det europeiska 
samförståndet om utveckling1b, 
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EU:s vision och skapar en ram för enade 
och ansvarsfulla yttre åtaganden i 
partnerskap med andra, i syfte att främja 
EU:s värderingar och intressen. Unionen 
bör stärka partnerskapen, främja den 
politiska dialogen och hitta gemensamma 
svar på globala utmaningar. Åtgärderna bör 
stödja EU:s intressen och värderingar i 
alla dess aspekter, bland annat för att 
bevara freden, förebygga konflikter, stärka 
den internationella säkerheten, bekämpa 
grundorsakerna till irreguljär migration, 
bistå befolkningar, länder och regioner som 
drabbas av naturkatastrofer eller katastrofer 
orsakade av människor, stödja 
handelspolitiken, ekonomisk diplomati 
och ekonomiskt samarbete, främja digitala 
lösningar och tekniker samt understödja 
den internationella dimensionen av 
unionens politik. För att främja sina 
intressen bör unionen följa, och lyfta fram, 
principerna om respekt för höga sociala 
och miljömässiga normer, 
rättsstatsprincipen, internationell rätt och 
mänskliga rättigheter.

EU:s handlingsplan för mänskliga 
rättigheter och demokrati, Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna samt Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter. Det 
bör också utgå ifrån de fem prioriteringar 
som fastställs i den globala strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik (nedan kallad den globala 
strategin)59, som lades fram den 
19 juni 2016, och som uttrycker 
EU:s vision och skapar en ram för enade 
och ansvarsfulla yttre åtaganden i 
partnerskap med andra, i syfte att främja 
EU:s värderingar och intressen. Unionen 
bör stärka partnerskapen, främja den 
politiska dialogen och hitta gemensamma 
svar på globala utmaningar. Åtgärderna bör 
stödja EU:s principer i alla dess aspekter, 
bland annat för att bidra till 
fattigdomsutrotning, bekämpa ojämlikhet 
i alla dess former, särskilt social 
ojämlikhet, bevara freden, förebygga 
konflikter, bekämpa grundorsakerna till 
påtvingad migration och 
tvångsförflyttning, samtidigt som man 
säkerställer ett solitt samarbete med 
tredjeländer för att uppnå ett grannskap 
präglat av säkerhet, bistå befolkningar och
länder och regioner som utsätts för ett ökat 
migrationstryck eller som drabbas av 
naturkatastrofer eller katastrofer orsakade 
av människor, stödja en handelspolitik, en
ekonomisk diplomati och ett ekonomiskt 
samarbete som präglas av rättvisa och 
respekt för de mänskliga rättigheterna, 
främja digitala lösningar och tekniker samt 
understödja den internationella 
dimensionen av unionens politik. För att 
främja sina intressen bör unionen följa, och 
lyfta fram, höga sociala och miljömässiga 
normer, konstitutionell demokrati, 
internationell rätt och mänskliga 
rättigheter.

__________________ __________________
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59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: 
Ett starkare Europa. En global strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik, juni 2016.

1a EUT C 282, 19.10.2016, s. 4.

1b EUT C 210, 30.6.2017, s. 1.
59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: 
Ett starkare Europa. En global strategi för 
Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik, juni 2016.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I enlighet med den globala strategin 
och Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering (2015–2030), som 
antogs den 18 mars 201561, bör man 
erkänna behovet av att övergå från 
krishantering och krisavvärjande till en mer 
strukturell och långsiktig strategi för att på 
ett effektivare sätt kunna hantera instabila 
situationer, naturkatastrofer och katastrofer 
orsakade av människor, liksom utdragna 
kriser. Det behövs en större tonvikt på och 
gemensamma strategier för riskreducering, 
förebyggande, skadelindring och 
beredskap, och det krävs fortsatta 
ansträngningar för att förbättra de snabba 
insatserna och varaktig återhämtning. 
Denna förordning bör därför bidra till att 
stärka resiliensen och sammankoppling av 
humanitärt bistånd och utvecklingsåtgärder 
genom snabbinsatsåtgärder.

(11) I enlighet med den globala strategin 
och Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering (2015–2030), som 
antogs den 18 mars 201561, bör man 
erkänna behovet av att övergå från 
krishantering och krisavvärjande till en mer 
strukturell och långsiktig strategi för att på 
ett effektivare sätt kunna hantera instabila 
situationer, naturkatastrofer och katastrofer 
orsakade av människor, liksom utdragna 
kriser. Det behövs en större tonvikt på och 
gemensamma strategier för riskreducering, 
förebyggande, skadelindring och 
beredskap, och det krävs fortsatta 
ansträngningar för att förbättra de snabba 
insatserna och människorättsbaserad 
varaktig återhämtning. Denna förordning 
bör därför bidra till att stärka resiliensen 
och sammankoppling av humanitärt 
bistånd och utvecklingsåtgärder genom
geografiska och tematiska program samt
snabbinsatsåtgärder.

__________________ __________________

61 Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering 2015–2030, antaget 
den 18 mars 2015 av Förenta nationernas 
generalförsamling och godkänt den 
3 juni 2015 (A/RES/69/283).

61 Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering 2015–2030, antaget 
den 18 mars 2015 av Förenta nationernas 
generalförsamling och godkänt den 
3 juni 2015 (A/RES/69/283).

Ändringsförslag 4
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Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I enlighet med målen för hållbar 
utveckling bör denna förordning bidra till 
en förstärkt övervakning och rapportering 
med fokus på resultat, som omfattar output, 
resultat och effekter i partnerländer som 
erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för 
unionens yttre åtgärder. Framför allt, vilket 
det enades om i samförståndet, bör åtgärder 
inom ramen för denna förordning bidra 
med 20 % av det offentliga 
utvecklingsbistånd som finansieras genom 
denna förordning till social delaktighet och 
mänsklig utveckling, inklusive jämställdhet 
och kvinnors egenmakt.

(13) I enlighet med målen för hållbar 
utveckling bör denna förordning bidra till 
en förstärkt övervakning och rapportering 
med fokus på resultat, som omfattar output, 
resultat och effekter i partnerländer som 
erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för 
unionens yttre åtgärder. Framför allt, vilket 
det enades om i samförståndet, bör åtgärder 
inom ramen för denna förordning bidra 
med 20 % av det offentliga 
utvecklingsbistånd som finansieras genom 
denna förordning till social delaktighet och 
mänsklig utveckling, inklusive jämställdhet 
och kvinnors egenmakt samt inkludering 
av personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Denna förordning bör spegla 
behovet av att fokusera på strategiska 
prioriteringar, både geografiskt 
definierade – det europeiska grannskapet 
och Afrika, samt länder som är sårbara och 
i störst behov, men också tematiska –
säkerhet, migration, klimatförändringar 
och mänskliga rättigheter.

(17) Denna förordning bör spegla 
behovet av att fokusera på strategiska 
prioriteringar, både geografiska (det 
europeiska grannskapet och Afrika, samt 
de minst utvecklade länderna och andra 
länder runtom i världen som är sårbara och 
i störst behov) och tematiska 
(internationellt samarbete för att uppnå 
målen för hållbar utveckling, bekämpa
klimatförändringar och miljöförstöring, 
bekämpa ojämlikheter och bidra till 
skyddet av mänskliga rättigheter i 
unionens partnerländer).

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) Den europeiska 
grannskapspolitiken, som reviderades 
201562, syftar till att stabilisera och stärka 
resiliensen i grannländerna, särskilt genom 
att främja ekonomisk utveckling, som är en 
av unionens främsta politiska 
prioriteringar. För att uppnå sitt syfte har 
den reviderade Europeiska 
grannskapspolitiken inriktats på fyra 
prioritetsområden: god samhällsstyrning, 
mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, med särskild fokus på 
ytterligare samarbete med det civila 
samhället, ekonomisk utveckling, säkerhet, 
migration och mobilitet, inbegripet att 
hantera de bakomliggande orsakerna till 
påtvingad migration och tvångsförflyttning
samt nya utmaningar, såsom 
miljömigration, och hjälpa befolkningar, 
länder och regioner som ställs inför detta. 
Den europeiska grannskapspolitiken 
kännetecknas av differentiering och ökat 
ömsesidigt ägarskap där man erkänner 
olika nivåer av deltagande och tar hänsyn 
till respektive lands önskemål om hur 
partnerskapet med unionen ska se ut och 
vad det bör innefatta. Denna förordning 
bör bidra till genomförandet av målen för 
hållbar utveckling i den europeiska 
grannskapspolitiken och säkerställa en 
konsekvent politik för hållbar utveckling 
inom alla sina mål.

__________________ __________________

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

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

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(29) Samarbete med tredjeländer bör 
bidra till att säkerställa tillgång till 
internationellt skydd, bland annat 
underlätta säkra och lagliga migrations-
och asylvägar, ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till påtvingad
migration och tvångsförflyttning, bemöta 
miljömigration på ett ändamålsenligt sätt, 
skydda offer för människohandel och 
människosmuggling samt få stopp på 
efterfrågan på människohandel, på 
grundval av full respekt för internationella
och europeiska människorättsliga 
skyldigheter och principerna om 
solidaritet, icke-diskriminering och 
”non refoulement”.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Denna förordning bör möjliggöra 
för unionen att reagera på utmaningar och 
möjligheter i samband med migration, och 
utgöra ett komplement till EU:s 
invandringspolitik. För att bidra till detta, 

(30) Denna förordning bör möjliggöra 
för unionen att reagera på utmaningar och 
möjligheter i samband med migrations-
och asylpolitiken, och utgöra ett 
komplement till EU:s migrationspolitik 
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och utan att det påverkar åtgärder vid 
oförutsedda omständigheter, förväntas 
10 % av finansieringsramen anslås till 
hanteringen av de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration och 
tvångsförflyttningar och ge stöd till 
migrationshantering och styrning, 
inklusive skydd av flyktingars och 
migranters rättigheter i överensstämmelse 
med målen för denna förordning.

och prioriteringarna i Asyl- och 
migrationsfonden. För att bidra till detta, 
och utan att det påverkar åtgärder vid nya 
utmaningar, förväntas 10 % av 
finansieringsramen anslås till hanteringen 
av de bakomliggande orsakerna till 
påtvingad migration och 
tvångsförflyttningar, skapa möjligheter till 
lagliga migrationsvägar, säkerställa 
lämplig tillgång till internationellt skydd
och tillgodose tvångsförflyttade personers 
och värdsamhällens behov. Detta bör 
göras genom att stödja anständiga och 
varaktiga anställningstillfällen, särskilt 
för unga, och hälso- och sjukvård, 
nutrition, utbildning och andra sociala 
förutsättningar för anställbarhet.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(34) EFHU+ bör syfta till att stödja 
investeringar som ett sätt att bidra till 
uppnåendet av målen för hållbar utveckling 
genom att främja en hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling, främja den socioekonomiska 
resiliensen i partnerländerna, med särskild 
inriktning på att utrota fattigdom, uppnå 
hållbar och inkluderande ekonomisk 
utveckling, skapa anständiga 
arbetstillfällen och ekonomiska 
möjligheter, särskilt för unga och kvinnor, 
färdigheter och företagande, genom att 
stödja mikroföretag och små och 
medelstora företag och kooperativ, ett 
stabilt investeringsklimat samt hantering 
av miljöförstöring, mark- och 
vattenrofferi, klimatförändringar genom 
begränsning och anpassning samt 
specifika socioekonomiska bakomliggande 
orsaker till påtvingad migration och 
tvångsförflyttning, i enlighet med de 
relevanta vägledande 
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fattiga länder. programplaneringsdokumenten. Dessutom 
bör man inrikta sig på att förbättra 
tillhandahållandet av grundläggande 
samhällsviktiga tjänster, såsom hälso- och 
sjukvård, utbildning, nutrition, vatten, 
sanitet och hygien samt 
livsmedelstrygghet och rättvis tillgång till 
anständiga bostäder, och på att förbättra 
livskvaliteten för städernas snabbt 
växande befolkning. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt länder som 
identifierats som instabila eller 
konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) 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 god 
samhällsstyrning, säkerhet och stabilitet, 
klimatförändringarna och miljön, 
världshaven samt migrationskrisen 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 EU:s förmåga att reagera på 
oförutsedda behov och med utgångspunkt i 
de positiva erfarenheterna från Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF) bör man lämna 
ett belopp i reserv för senare tilldelning 
som en buffert för nya utmaningar och
prioriteringar. Den bör utnyttjas i enlighet 
med de förfaranden som fastställs i denna 
förordning.

(39) 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 god 
samhällsstyrning, säkerhet och stabilitet, 
klimatförändringarna och miljön, 
världshaven samt de bakomliggande 
orsakerna till påtvingad migration och 
tvångsförflyttning. 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 EU:s 
förmåga att reagera på oförutsedda behov 
och med utgångspunkt i de positiva 
erfarenheterna från Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF) bör man lämna 
ett belopp i reserv för senare tilldelning 
som ett anslag för nya utmaningar och 
nödsituationer. Den bör utnyttjas i enlighet 
med de förfaranden som fastställs i denna 
förordning.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) De årliga eller fleråriga 
handlingsplaner och åtgärder som avses i 
artikel 19 utgör arbetsprogram inom ramen 
för budgetförordningen. Årliga eller 
fleråriga handlingsplaner består av en 
uppsättning åtgärder samlade i ett 
dokument.

(43) De årliga eller fleråriga 
handlingsplaner och åtgärder som avses i 
artikel 19 utgör arbetsprogram inom ramen 
för budgetförordningen. Årliga eller 
fleråriga handlingsplaner består av en 
uppsättning åtgärder och anger målen, de 
förväntade resultaten och den viktigaste 
verksamheten, genomförandemetoderna 
och genomförandepartnerna, budgeten 
och eventuella tillhörande stödutgifter 
samlade i ett dokument.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201678 behöver 
detta program utvärderas på grundval av de 
uppgifter som har samlats in genom 
specifika övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor, 
särskilt för medlemsstaterna, undvikas. I 
förekommande fall kan sådana krav 
innefatta mätbara indikatorer som kan 
användas som utgångspunkt för att mäta 
programmets faktiska konsekvenser. 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 

(47) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201678 behöver 
detta program utvärderas på grundval av de 
uppgifter som har samlats in genom 
specifika övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor, 
särskilt för medlemsstaterna, undvikas. 
Sådana krav bör innefatta mätbara 
indikatorer som kan användas som 
utgångspunkt för att mäta programmets 
faktiska konsekvenser. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive med relevanta berörda 
parter och experter, 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 
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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.

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.

__________________ __________________

78 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen av den 
13 april 2016 om bättre lagstiftning, 
EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

78 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen av den 
13 april 2016 om bättre lagstiftning, 
EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) För att förbättra ansvarigheten 
och insynen i unionens budget bör denna 
förordning innehålla bestämmelser som 
förstärker övervakningen, rapporteringen 
och utvärderingen, i synnerhet genom att 
införa ett särskilt förfarande för 
förbättrad rapportering av den årliga 
programplaneringen till 
Europaparlamentet. I och med en ökad 
flexibilitet i fördelningen av medel blir 
kontrollen av genomförandet avgörande 
för unionens budgetmyndigheter för att 
säkerställa att utgifterna speglar målen 
och principerna i denna förordning.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att stödja och främja dialog och 
samarbete med tredjeländer och regioner i 

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

grannskapsområdet, i Afrika söder om 
Sahara, i Asien och Stillahavsområdet samt 
i Nord- och Sydamerika och Västindien, 
med målet att uppnå en hållbar 
utveckling, utrota fattigdomen och 
bekämpa ojämlikheter, bland annat de 
som orsakas av utnyttjande av 
naturresurser eller mark- och 
vattenrofferi.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Att befästa och stödja demokrati, 
mänskliga rättigheter och social 
jämlikhet, stödja det civila samhällets 
organisationer, främja stabilitet som bygger 
på fred och hantera andra globala 
utmaningar, såsom de bakomliggande 
orsakerna till påtvingad migration och 
tvångsförflyttning, fattigdom och 
naturkatastrofer och katastrofer orsakade 
av människan.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Minst 20 % av det offentliga 
utvecklingsbistånd som finansieras inom 
ramen för denna förordning ska 
öronmärkas för åtgärder som stöder 
social delaktighet och mänsklig 
utveckling för att stödja och stärka 
tillhandahållandet av grundläggande 
sociala tjänster, såsom hälso- och 
sjukvård, däribland nutrition, utbildning 
och socialt skydd, i synnerhet till de mest 
marginaliserade grupperna och med 
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tonvikt på kvinnor och barn.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Geografiska program kan omfatta alla 
tredjeländer, utom kandidater och 
potentiella kandidater enligt definitionen i 
förordning (EU) nr.../...80 (IPA) och de 
utomeuropeiska länder och territorierna 
enligt definitonen i rådets beslut …/… 
(EU).

Geografiska program kan omfatta alla 
tredjeländer, utom de utomeuropeiska 
länderna och territorierna enligt 
definitionen i rådets beslut …/… (EU).

_________________

80 Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av ett 
instrument för stöd inför anslutningen 
(EUT L).

Motivering

Under migrationskrisen gav kommissionen humanitär finansiering till länderna på västra 
Balkan, som alla är kandidatländer med tillgång till föranslutningsstöd. Utöver det 
humanitära biståndet gavs finansiellt och tekniskt stöd till verksamhet med anknytning till de 
ökande migrations- och flyktingskrisrelaterade strömmarna via instrumentet för stöd inför 
anslutningen. Det befintliga instrumentet bör inte uttryckligen undanta kandidater och 
potentiella kandidater av den anledningen att finansiell flexibilitet måste säkerställas vid 
behov.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) bidra till stabilitet och 
konfliktförebyggande i akuta situationer, i 
begynnande kriser samt under och efter 
kriser,

(a) bidra till konfliktförebyggande i 
akuta situationer, i begynnande kriser samt 
under och efter kriser, i enlighet med den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, samt ta itu 
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med krisernas bakomliggande orsaker, 
såsom ökenspridning, utnyttjande av 
naturresurser och mark- och 
vattenrofferi,

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bufferten för nya utmaningar och 
prioriteringar på 10 200 miljoner EUR ska 
höja de belopp som avses i punkt 2 i 
enlighet med artikel 15.

3. Bufferten för nya utmaningar, 
nödsituationer och prioriteringar på 
10 200 miljoner EUR ska höja de belopp 
som avses i punkt 2 i enlighet med 
artikel 15.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den övergripande politiska ramen för 
genomförandet av denna förordning ska 
utgöras av det europeiska samförståndet 
om utveckling, EU:s handlingsplan för 
mänskliga rättigheter och demokrati, 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, Förenta 
nationernas konvention om barnets 
rättigheter samt associeringsavtalen, 
partnerskaps- och samarbetsavtalen, de 
multilaterala avtalen och andra avtal om 
upprättande av en rättsligt bindande 
förbindelse med partnerländerna, förutsatt 
att sådana associerings-, partnerskaps-
eller samarbetsavtal eller multilaterala 
eller andra avtal inte kopplar samman 
utvecklingsbistånd, säkerhetsbehov och 
migrationshantering, samt Europeiska 
rådets slutsatser och rådets slutsatser, 
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uttalanden och slutsatser från toppmöten 
eller högnivåmöten med partnerländerna, 
relevanta resolutioner från 
Europaparlamentet, kommissionens 
meddelanden eller gemensamma 
meddelanden från kommissionen och 
unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En rättighetsbaserad strategi som 
omfattar alla mänskliga rättigheter, oavsett 
om de är medborgerliga och politiska eller 
ekonomiska, sociala och kulturella, ska 
tillämpas för att integrera principerna om 
mänskliga rättigheter, stöd till 
rättighetshavare när de åberopar sina 
rättigheter, med fokus på fattiga och 
sårbara grupper och bistå partnerländer i 
fullgörandet av deras internationella 
åtaganden i fråga om mänskliga rättigheter. 
Denna förordning ska främja jämställdhet 
mellan könen och kvinnors egenmakt.

2. En rättighetsbaserad strategi som 
omfattar alla mänskliga rättigheter, oavsett 
om de är medborgerliga och politiska eller 
ekonomiska, sociala och kulturella, ska 
tillämpas för att integrera principerna om 
mänskliga rättigheter, stöd till 
rättighetshavare när de åberopar sina 
rättigheter, med fokus på fattiga och 
sårbara grupper och bistå partnerländer i 
fullgörandet av deras internationella 
åtaganden i fråga om mänskliga rättigheter. 
Denna förordning ska ge särskild 
uppmärksamhet åt barns och ungdomars 
behov och främja jämställdhet mellan 
könen och kvinnors egenmakt.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Ett mer samordnat, holistiskt och 
strukturerat förhållningssätt till migration 
ska eftersträvas med partner och 
effektiviteten bör utvärderas regelbundet.

7. Ett mer samordnat, holistiskt och 
strukturerat förhållningssätt till migration 
ska eftersträvas med partner och 
effektiviteten bör utvärderas regelbundet, 
utan att utvecklingsbistånd kopplas till ett 
krav på migrationshantering av 
tredjeländer och med respekt för de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet varje 
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persons rätt att lämna sitt ursprungsland.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppbyggnad av kapacitet hos militära 
aktörer för att stödja utveckling och 
säkerhet för utveckling

Användning av unionsmedel för
kapacitetsuppbyggnad hos militära aktörer

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) utbildning som specifikt syftar till 
att bidra till stridsförmågan hos 
försvarsmakten.

(c) utbildning som syftar till att bidra 
till stridsförmågan hos väpnade styrkor.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Unionen ska också i 
förekommande fall samråda med andra 
givare och aktörer, däribland företrädare 
för det civila samhället och lokala 
myndigheter i tillämpliga fall.

(c) Unionen ska också samråda med 
andra givare och aktörer, däribland 
företrädare för det civila samhället och 
lokala myndigheter.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utan att det påverkar tillämpningen (a) Utan att det påverkar tillämpningen 
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av punkt 4 ska den i största möjliga 
utsträckning grundas på en dialog mellan 
unionen, medlemsstaterna och de berörda 
partnerländerna, däribland nationella och 
lokala myndigheter, med deltagande av det 
civila samhället, nationella och regionala
parlament och andra berörda parter, för att 
stärka ägarskapet av processen och för att 
främja stödet till nationella och regionala 
strategier.

av punkt 4 ska den grundas på en
inkluderande dialog mellan unionen, 
medlemsstaterna och de berörda 
partnerländerna, däribland nationella och 
lokala myndigheter, med deltagande av det 
civila samhället, däribland företrädare för 
barn, äldre, personer med 
funktionsnedsättning, hbti-personer och 
ursprungsbefolkningar, nationella och 
lokala parlament och grupper och andra 
berörda parter, för att stärka ägarskapet av 
processen och för att främja stödet till 
nationella och regionala strategier.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Buffert för nya utmaningar och 
prioriteringar

Nya utmaningar och nödsituationer

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Garantera lämpliga insatser från 
unionens sida vid oförutsedda 
omständigheter.

(a) Garantera lämpliga insatser från 
unionens sida vid nya utmaningar och 
oförutsedda omständigheter.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Hantera nya behov eller nya 
utmaningar, t.ex. vid unionens eller dess 
grannländers gränser i samband med en 
kris eller en efterkrissituation, eller vid ett 

(b) Hantera nya behov eller nya 
utmaningar eller nödsituationer i samband 
med en kris eller en efterkrissituation, 
naturkatastrofer eller katastrofer 
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hårt migrationstryck. orsakade av människor eller vid 
omfattande kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det belopp som avses i artikel 6.3 får inte 
användas för åtgärder som är kopplade 
till krav på migrationshantering.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Preliminärt ska 10 % av den 
finansieringsram som anges i artikel 4.2 a 
för att komplettera de nationella anslag 
som avses i artikel 12 tilldelas de 
partnerländer som förtecknas i bilaga I för 
att genomföra den prestationsbaserade 
strategin. De prestationsbaserade anslagen 
ska beslutas på grundval av ländernas 
framsteg mot demokrati, mänskliga 
rättigheter, rättsstatsprincipen, 
migrationssamarbete samt ekonomisk 
styrning och reformer. Partnerländernas 
framsteg ska bedömas årligen.

1. Preliminärt ska 10 % av den 
finansieringsram som anges i artikel 4.2 a 
för att komplettera de nationella anslag 
som avses i artikel 12 tilldelas de 
partnerländer som förtecknas i bilaga I för 
att genomföra den prestationsbaserade 
strategin. De prestationsbaserade anslagen 
ska beslutas på grundval av ländernas 
framsteg mot mänskliga rättigheter, 
rättsstatsprincipen och god 
samhällsstyrning. Partnerländernas 
framsteg ska bedömas årligen med aktivt 
deltagande av det civila samhället.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den prestationsinriktade metoden 
ska inte gälla stöd till det civila samhället, 

2. Den prestationsinriktade metoden 
ska inte gälla stöd till det civila samhällets 
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direkta personkontakter, inklusive 
samarbete mellan lokala myndigheter, 
stöd för förbättring av situationen för de 
mänskliga rättigheterna eller krisrelaterade 
stödåtgärder. I händelse av allvarlig eller 
ihållande försämring av situationen när det 
gäller demokrati, mänskliga rättigheter och 
rättstatsprincipen kan stödet till dessa 
insatser ökas.

organisationer, icke-statliga 
organisationer, direkta personkontakter, 
stöd för förbättring av situationen för de 
mänskliga rättigheterna eller krisrelaterade 
stödåtgärder. I händelse av allvarlig eller 
ihållande försämring av situationen när det 
gäller mänskliga rättigheter ska stödet till 
dessa insatser ökas.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gränsöverskridande samarbete 
enligt definitionen i artikel 2.3 ska omfatta 
samarbete med angränsade länder, 
transnationellt samarbete som omfattar 
större transnationella territorier, samarbete 
kring havsområden samt mellanregionalt 
samarbete.

1. Under fullt iakttagande av 
internationella människorättsinstrument, 
bland annat protokollet till fördraget om 
upprättandet av Afrikanska ekonomiska 
gemenskapen, beträffande fri rörlighet för 
personer, uppehållstillstånd och 
etableringsrätt, samt 1951 års konvention 
angående flyktingars rättsliga ställning, 
ska gränsöverskridande samarbete enligt 
definitionen i artikel 2.3 omfatta samarbete 
med angränsade länder, transnationellt 
samarbete som omfattar större 
transnationella territorier, samarbete kring 
havsområden samt mellanregionalt 
samarbete. Gränsöverskridande samarbete 
ska inte bedrivas till stöd för 
migrationskontroll. Kommissionen ska se 
till att det är möjligt för den att direkt ta 
emot klagomål från berättigade 
motparter. Kommissionen ska beakta 
denna information med hänsyn till 
framtida samarbete med dessa motparter.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Unionsfinansierade program för 
gränsöverskridande samarbete i det 
berörda landet ska avbrytas omedelbart 
om det förekommer kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna eller de 
grundläggande friheterna.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När stödutgifter inte ingår i de 
handlingsplaner eller åtgärder som avses i 
artikel 21 ska kommissionen anta 
stödåtgärder, i tillämpliga fall. 
Unionsfinansiering genom stödåtgärder 
kan omfatta följande:

2. När stödutgifter inte ingår i de 
handlingsplaner eller åtgärder som avses i 
artikel 21 ska kommissionen anta 
stödåtgärder, i tillämpliga fall. 
Unionsfinansiering genom stödåtgärder, 
utom verksamhet eller åtgärder av militärt 
slag, kan omfatta följande:

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för EFHU+ som ett integrerat 
finansiellt paket som tillhandahåller 
finansiell kapacitet som bygger på de 
metoder för genomförande som fastställs i 
artikel 23.1 a, e, f och g, ska vara att stödja 
investeringar och öka tillgången till 
finansiering i syfte att främja hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
partnerländerna, med särskild inriktning på 
fattigdomsutrotning, hållbar tillväxt för 
alla, skapandet av anständiga 
arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, 
färdigheter och företagande, 
socioekonomiska sektorer, mikroföretag 

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

socioekonomiska sektorer, mikroföretag 
och små och medelstora företag samt att ta 
itu med specifika socioekonomiska 
bakomliggande orsaker till irreguljär 
migration, i enlighet med de relevanta 
vägledande 
programplaneringsdokumenten. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt länder som 
identifierats som instabila eller 
konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla avtal avseende garantin för yttre 
åtgärder ska på begäran göras tillgängliga 
för Europaparlamentet och rådet, varvid 
hänsyn ska tas till skyddet av konfidentiell 
och kommersiellt känslig information.

Alla avtal avseende garantin för yttre 
åtgärder ska göras tillgängliga för 
Europaparlamentet och rådet, varvid 
hänsyn ska tas till skyddet av konfidentiell 
och kommersiellt känslig information.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Närmare regler för avsättningar för 
garantin för yttre åtgärder, inbegripet dess 
täckningsarrangemang och dess fastställda 
täckning av portföljer och projekt med 
särskilda typer av instrument, samt en 
riskanalys av projekt och projektportföljer, 
inbegripet på sektoriell, regional och 
nationell nivå.

(b) Närmare regler för avsättningar för 
garantin för yttre åtgärder, inbegripet dess 
täckningsarrangemang och dess fastställda 
täckning av portföljer och projekt med 
särskilda typer av instrument, samt en 
riskanalys av projekt och projektportföljer
med särskilt fokus på risker som gäller 
respekten för mänskliga rättigheter, 
inbegripet på sektoriell, regional och 
nationell nivå.
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Övervaknings-, rapporterings- och 
utvärderingsskyldigheter.

(g) Öppna övervaknings-, 
rapporterings- och 
utvärderingsskyldigheter.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på eventuella klagomål från 
tredje parter i partnerländerna, inklusive 
samhällen och enskilda personer som 
påverkats av projekt som stöds av 
EFHU+-garantin, ska kommissionen och 
Europeiska unionens delegationer på sina 
webbplatser offentliggöra direkta 
hänvisningar till de 
klagomålsmekanismer som tillhandhålls 
av de relevanta motparter som har slutit 
avtal med kommissionen. Kommissionen 
ska också se till att det är möjligt för den 
att direkt ta emot klagomål som rör 
berättigade motparters behandling av 
klagomål. Kommissionen ska beakta 
denna information med hänsyn till 
framtida samarbete med dessa motparter.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska rapportera om 
finansieringsinstrument, budgetgarantier
och ekonomiskt stöd i enlighet med 
artiklarna 241 och 250 i 

8. Kommissionen ska till 
Europaparlamentet och rådet översända 
en årsrapport om de finansierings- och 
investeringsinsatser som omfattas av 
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budgetförordningen. För detta ändamål 
ska de berättigade motparterna årligen 
lämna de uppgifter som är nödvändiga för 
att göra det möjligt för kommissionen att 
uppfylla rapporteringskraven.

EFHU+-garantin och om 
EFHU+:s funktionssätt, förvaltning och 
faktiska bidrag till sina mål. Rapporten 
ska offentliggöras och åtföljas av ett 
yttrande från revisionsrätten.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förekommande fall ska man i 
utvärderingarna använda sig av 
principerna för god praxis från kommittén 
för utvecklingsbistånd inom 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling, i syfte att fastställa 
huruvida målen har uppnåtts och utforma 
rekommendationer med sikte på att 
förbättra framtida åtgärder.

I utvärderingarna ska man använda sig av 
principerna för god praxis från kommittén 
för utvecklingsbistånd inom 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling, i syfte att fastställa 
huruvida målen har uppnåtts och utforma 
rekommendationer med sikte på att 
förbättra framtida åtgärder.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid utgången av förordningens 
genomförandeperiod, dock senast fyra år
efter utgången av den period som anges i 
artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig 
utvärdering av förordningen. 
Utvärderingen ska analysera unionens 
bidrag till uppfyllandet av målen i denna 
förordning och beakta indikatorer som 
mäter de uppnådda resultaten och 
eventuella resultat och slutsatser om 
effekterna av förordningen.

Vid utgången av förordningens 
genomförandeperiod, dock senast 
18 månader efter utgången av den period 
som anges i artikel 1, ska kommissionen 
göra en slutlig utvärdering av 
förordningen. Utvärderingen ska analysera 
unionens bidrag till uppfyllandet av målen 
i denna förordning och beakta indikatorer 
som mäter de uppnådda resultaten och 
eventuella resultat och slutsatser om 
effekterna av förordningen.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I den slutliga utvärderingen ska en 
bedömning göras av hur väl unionen skött 
sitt uppdrag i förhållande till målen i 
artikel 3.3 om mänsklig utveckling och 
social delaktighet.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i lämplig utsträckning 
göra alla berörda parter delaktiga i fasen 
för utvärdering av det unionsstöd som 
tillhandahålls inom ramen för denna 
förordning och får vid behov försöka 
genomföra gemensamma utvärderingar 
med medlemsstaterna och 
utvecklingspartner.

Kommissionen ska göra alla berörda parter 
och mottagare, inbegripet det civila 
samhällets organisationer, delaktiga i 
fasen för utvärdering av det unionsstöd 
som tillhandahålls inom ramen för denna 
förordning; särskild uppmärksamhet ska 
ägnas åt att säkerställa att de mest 
marginaliserade och sårbara 
människorna och grupperna är 
företrädda. Kommissionen får vid behov 
försöka genomföra gemensamma 
utvärderingar med medlemsstaterna och 
utvecklingspartner i nära samarbete med 
partnerländerna.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 utgår

Undantag från synlighetskraven

Säkerhetsfrågor eller lokala politiskt 
känsliga frågor kan göra det lämpligt 
eller nödvändigt att begränsa 
kommunikation och synliggörande 
verksamhet i vissa länder eller områden 
eller under vissa perioder. I sådana fall 
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ska målgruppen och synlighetsverktygen 
samt de produkter och kanaler som 
användas för att främja en viss åtgärd 
fastställas från fall till fall, i samråd och 
överenskommelse med unionen. När det 
krävs snabba insatser vid en plötslig kris 
är det inte nödvändigt att omedelbart 
lägga fram en fullständig 
kommunikations- och synlighetsplan. I 
sådana situationer ska unionsstödet dock 
framgå på lämpligt sätt redan från början.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Främja kampen mot diskriminering 
i alla dess former, och principen om 
jämlikhet, särskilt jämställdhet mellan 
könen och rättigheter för personer som 
tillhör minoriteter.

(c) Främja kampen mot diskriminering 
i alla dess former, och principen om 
jämlikhet, särskilt jämställdhet mellan 
könen och rättigheter för barn och för 
personer som tillhör minoriteter, hbti-
personer och ursprungsbefolkningar.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Främja inkluderande och rättvis 
högkvalitativ formell, informell och icke-
formell utbildning för alla, på alla nivåer, 
inbegripet teknisk och yrkesinriktad 
utbildning, inklusive i nöd- och 
krissituationer, bland annat genom 
utnyttjande av digital teknik för att 
förbättra undervisning och inlärning.

(m) Främja inkluderande och rättvis 
högkvalitativ formell, informell och icke-
formell utbildning för alla, på alla nivåer, 
inbegripet barns tidiga utveckling samt 
teknisk och yrkesinriktad utbildning, 
inklusive i nöd- och krissituationer, bland 
annat genom utnyttjande av digital teknik 
för att förbättra undervisning och inlärning.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 3 – led a



PE625.583v02-00 28/33 AD\1172240SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stärka partnerskap på migrations-
och mobilitetsområdet på grundval av en 
integrerad och balanserad strategi, som 
omfattar alla aspekter av migration, 
inbegripet stöd i genomförandet av 
unionens bilaterala eller regionala avtal 
och överenskommelser, inklusive 
partnerskap för rörlighet.

(a) Utarbeta avtal om 
viseringslättnader och vidarebosättning.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Hantera och mildra de 
bakomliggande orsakerna till irreguljär 
migration och tvångsförflyttning.

(c) Hantera och mildra de 
bakomliggande orsakerna till 
tvångsförflyttning.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Hantera irreguljär migration, 
människohandel, smuggling av migranter 
samt stärka samarbetet om en integrerad 
gränsförvaltning.

utgår

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Stödja en effektiv och 
människorättsbaserad migrationspolitik, 
inklusive skyddsprogram.

(f) Stödja en människorättsbaserad 
migrationspolitik, inklusive 
skyddsprogram.
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Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Bilaga II – del B – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja ökat politiskt samarbete. (a) Främja ökat politiskt samarbete om 
mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Bilaga II – del B – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förbättra det regionala samarbetet, 
särskilt inom ramen för det östliga 
partnerskapet, unionen för 
Medelhavsområdet, och samarbete inom 
det europeiska grannskapet samt 
gränsöverskridande samarbete.

(d) Förbättra det regionala samarbetet, 
särskilt inom ramen för det östliga 
partnerskapet, unionen för 
Medelhavsområdet, och samarbete inom 
det europeiska grannskapet samt 
gränsöverskridande samarbete i enlighet 
med den europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Bilaga III – avsnitt 4 – del A – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Garantera EU:s fortsatta ledarroll i 
utformningen av den globala agendan för 
migration och styrning i alla dess former 
av tvångsförflyttningar.

(a) Garantera unionens ledarroll i 
utformningen av den globala agendan för 
tvångsförflyttningar i enlighet med 
FN:s globala pakt för säker, ordnad och 
reguljär migration och FN:s globala pakt 
om flyktingar och i enlighet med artikel 3
i den europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.
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Ändringsförslag 56

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Styra och stödja globala och 
regionövergripande politiska dialoger, 
inklusive utbyte och samarbete om
migration och tvångsförflyttning.

(b) Styra och stödja globala och 
regionövergripande politiska dialoger, 
inklusive människorättsbaserat samarbete 
om tvångsförflyttning.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Bilaga III – avsnitt 4 – del A – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Stödja genomförandet av 
internationella åtaganden och EU-
åtaganden rörande migration och 
tvångsförflyttning, inbegripet en 
uppföljning till den globala pakten om 
migration och den globala pakten om 
flyktingar.

(c) Stödja genomförandet av 
internationella åtaganden och 
unionsåtaganden rörande migration och 
tvångsförflyttning, inbegripet en 
uppföljning till den globala pakten om 
migration och den globala pakten om 
flyktingar, och i enlighet med artikel 3 i 
den europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Bilaga III – avsnitt 4 – del A – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förbättra den globala 
kunskapsbasen, inbegripet om kopplingen 
mellan migration och utveckling och inleda 
insatser av pilotkaraktär som syftar till att 
utveckla innovativa strategier på området
migration och tvångsförflyttning.

(d) Förbättra den globala 
kunskapsbasen, inbegripet om kopplingen 
mellan migration och utveckling och inleda 
insatser av pilotkaraktär som syftar till att 
utveckla innovativa och 
människorättsbaserade strategier på 
området tvångsförflyttning.
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Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Genomföra kortsiktiga 
återanpassnings- och 
återuppbyggnadsåtgärder så de som 
drabbats av naturkatastrofer eller 
katastrofer orsakade av människan, 
konflikter och globala hot kan få del av 
åtminstone ett minimum av social och 
ekonomisk integration och så fort som 
möjligt skapa förutsättningarna för ett 
återupptagande av en utveckling som 
grundar sig på långsiktiga mål. Detta 
omfattar även att man tar itu med 
brådskande och akuta behov som uppstår 
vid folkförflyttningar (flyktingar, 
fördrivna och återvändande) till följd av 
naturkatastrofer eller katastrofer orsakade 
av människan.

(c) Genomföra kortsiktiga 
återanpassnings- och 
återuppbyggnadsåtgärder så de som 
drabbats av naturkatastrofer eller 
katastrofer orsakade av människan, 
konflikter och globala hot kan få del av 
åtminstone ett minimum av social och 
ekonomisk integration och så fort som 
möjligt skapa förutsättningarna för ett 
återupptagande av en utveckling som 
grundar sig på långsiktiga mål. Detta 
omfattar även att man tar itu med 
brådskande och akuta behov som uppstår 
vid folkförflyttningar till följd av 
naturkatastrofer eller katastrofer orsakade 
av människan.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Bilaga V – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Att genom främjande av hållbar 
utveckling bidra till att åtgärda specifika 
grundorsaker till irreguljär migration, 
samt att främja transit- och 
värdsamhällenas resiliens, och att bidra till 
en hållbar återintegrering av migranter som 
återvänder till sina ursprungsländer, med 
vederbörlig hänsyn till förstärkningen av 
rättsstaten, god samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter.

(f) Att genom främjande av hållbar 
utveckling bidra till att åtgärda specifika
grundorsaker till tvångsförflyttning, samt 
att främja transit- och värdsamhällenas 
resiliens, och att bidra till en hållbar 
återintegrering av migranter som 
återvänder till sina ursprungsländer, med 
vederbörlig hänsyn till förstärkningen av 
rättsstaten, god samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter.
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