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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Europeiska kommissionen 
bekräftade de konkreta meritbaserade 
utsikterna till EU-medlemskap för västra 
Balkan i sitt meddelande Ett trovärdigt 
utvidgningsperspektiv för och ökat EU-
engagemang med västra Balkan16. Detta är 
ett starkt budskap om stöd för hela västra 
Balkan och ett tecken på EU:s engagemang 
för regionens europeiska framtid.

(6) Europeiska kommissionen 
bekräftade de konkreta reform- och 
meritbaserade utsikterna till EU-
medlemskap för västra Balkan i sitt 
meddelande Ett trovärdigt 
utvidgningsperspektiv för och ökat EU-
engagemang med västra Balkan16. Detta är 
ett starkt budskap om stöd för hela västra 
Balkan och ett tecken på EU:s engagemang 
för regionens europeiska framtid.

__________________ __________________
16 COM(2018) 65 final, tillgängligt på 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1527620545365&ur

16 COM(2018) 65 final, tillgängligt på 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1527620545365&ur
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) Stödet bör tillhandahållas i 
överensstämmelse med de avtal som 
unionen ingått med de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I. Stödet bör å ena 
sidan inriktas på att bistå stödmottagarna i 
bilaga I för att stärka de demokratiska 
institutionerna och rättsstaten, reformera 
rättsväsendet och den offentliga 
förvaltningen, respektera mediefriheten 
och de grundläggande mänskliga 
rättigheterna, i synnerhet minoriteters 
rättigheter, respektera och främja 
arbetstagares rättigheter och främja 
jämställdhet mellan könen, tolerans, social 
delaktighet och icke-diskriminering samt 
främja de viktigaste principer och 
rättigheter som fastställs i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter. Å andra 
sidan bör stödet fortsätta att bistå deras 
ansträngningar att främja ekonomisk, 
social och territoriell utveckling samt 
regionalt, makroregionalt och 
gränsöverskridande samarbete genom att 
gradvis anta relevanta EU-politiska 
åtgärder och relevant EU-praxis, i 
synnerhet med avseende på 
sammanhållningspolitiken, och även 
bidra till genomförandet av unionens 
makroregionala strategier. Dessutom bör 
IPA III också stärka ländernas ekonomiska 
styrning samt stödja en agenda för smart 
och hållbar tillväxt för alla, bland annat 
genom att genomföra fleråriga program 
vars mål är regional utveckling och 
jordbruks- och landsbygdsutveckling samt 
social- och sysselsättningspolitiska 
åtgärder, och utveckla den digitala 
ekonomin och det digitala samhället, även i 
överensstämmelse med 
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flaggskeppsinitiativet En digital agenda för 
västra Balkan.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Unionen bör stödja såväl 
övergången mot anslutning som 
deltagandet i EU:s 
sammanhållningspolitik efter 
anslutningen, till gagn för de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I på 
grundval av dess medlemsstaters 
erfarenheter och med vederbörlig hänsyn 
till deras specifika situation. Samarbetet 
bör i synnerhet inriktas på att förmedla de 
erfarenheter som dragits och den bästa 
praxis som förvärvats av såväl 
medlemsstaterna som de stödmottagare 
som förtecknas i bilaga I, under 
reformprocessen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Det är viktigt att ytterligare 
intensifiera samarbetet om migration, 
inbegripet gränsförvaltning, för att 
säkerställa tillgång till internationellt 
skydd, utbyte av relevant information, 
stärka migrationens utvecklingsfördelar, 
underlätta laglig migration och 
arbetskraftsmigration, förbättra 
gränskontrollerna, göra humanitärt 
bistånd tillgängligt samt fortsätta 
ansträngningarna att bekämpa irreguljär 
migration, människohandel, smuggling av 
migranter och andra former av brott.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Att stärka rättsstatsprincipen, 
däribland kampen mot korruption och 
organiserad brottslighet, och god 
samhällsstyrning, inbegripet en reform av 
den offentliga förvaltningen, är fortfarande 
centrala utmaningar för de flesta 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I 
och är avgörande för att stödmottagarna 
ska kunna närma sig unionen och senare 
fullt ut åta sig de förpliktelser som ett 
unionsmedlemskap medför. Med tanke på 
det långsiktiga perspektivet för de reformer 
som eftersträvas på dessa områden och 
behovet av att uppnå resultat, bör det 
finansiella stöd som ges i enlighet med 
denna förordning så snart som möjligt 
beakta de krav som ställs på de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I.

(11) Att stärka rättsstatsprincipen, 
däribland kampen mot korruption och 
organiserad brottslighet, och god 
samhällsstyrning, inbegripet en reform av 
den offentliga förvaltningen och förbättrad 
administrativ kapacitet, är fortfarande 
centrala utmaningar för de flesta 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I 
och är avgörande för att stödmottagarna 
ska kunna närma sig unionen och senare 
fullt ut åta sig de förpliktelser som ett 
unionsmedlemskap medför. Med tanke på 
det långsiktiga perspektivet för de reformer 
som eftersträvas på dessa områden och 
behovet av att uppnå resultat, bör det 
finansiella stöd som ges i enlighet med 
denna förordning så snart som möjligt 
beakta de krav som ställs på de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Stödmottagarna i bilaga I behöver 
vara bättre rustade för att ta itu med 
globala utmaningar såsom hållbar 
utveckling och klimatförändringar och 
anpassa sig till unionens insatser för att 
hantera dessa problem. För att ge uttryck 
för vikten av att bekämpa 
klimatförändringarna i enlighet med 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och målen för hållbar 
utveckling bör detta program bidra till att 
integrera klimatfrågor i unionens politik 

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

utveckling bör detta program bidra till att 
integrera klimatfrågor i unionens politik 
och till uppnåendet av det övergripande 
målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten 
ska bidra till klimatmålen. Åtgärder som 
bidrar till klimatmål förväntas stå för 16 % 
av programmets totala finansieringsram. 
De berörda åtgärderna kommer att 
identifieras under programmets utarbetande 
och genomförande och det övergripande 
bidraget från detta program bör omfattas av 
relevanta utvärderingar och översyner.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
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Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) Övergången från direkta förvaltning 
av föranslutningsmedel genom 
kommissionen till indirekt förvaltning 
genom de stödmottagare som förtecknas i 
bilaga I bör ske successivt och i 
överensstämmelse med dessa 
stödmottagares respektive kapacitet. Stödet 
bör även fortsättningsvis gå genom de 
strukturer och instrument som har visat sig 
fungera under föranslutningsprocessen. 
Dessutom bör IPA III finansiera 
kapacitetsbyggande åtgärder för att 
inrätta de strukturer som behövs för delad 
förvaltning efter anslutningen, bland 
annat genom genomförandet av operativa 
pilotprogram via dessa strukturer i syfte 
att åstadkomma ekonomisk och social 
utveckling utformad enligt den relevanta 
EU-praxisen. Unionen bör underlätta 
utbyte av erfarenheter och bästa praxis 
mellan stödmottagarna samt mellan 
stödmottagarna och en eller flera 
medlemsstater.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

makroekonomiskt stöd och EU:s 
makroregionala strategier.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att maximera effekten av 
samlade insatser för att uppnå ett 
gemensamt mål, bör denna förordning 
kunna bidra till åtgärder enligt andra 
program, under förutsättning att bidragen 
inte täcker samma kostnader.

(21) För att maximera effekten av 
samlade insatser för att uppnå ett 
gemensamt mål, bör denna förordning 
kunna bidra till åtgärder enligt andra EU-
program, under förutsättning att bidragen 
inte täcker samma kostnader.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Typerna av finansiering och 
metoderna för genomförande enligt denna 
förordning bör väljas ut på grundval av hur 
väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas 
särskilda mål och åstadkommer resultat, 
med beaktande av framför allt kostnaderna 
för kontroller, den administrativa bördan 
och den förväntade risken för bristande 
efterlevnad. Detta bör inbegripa att man 
överväger användningen av enhetsbelopp, 
schablonsatser, bidrag till enhetskostnader 
och finansiering som inte är kopplad till 
kostnader, i den mening som avses i 
artikel 125.1 i budgetförordningen.

(24) Typerna av finansiering och 
metoderna för genomförande enligt denna 
förordning bör väljas ut på grundval av hur 
väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas 
särskilda mål och åstadkommer effektiva 
resultat, med beaktande av framför allt 
kostnaderna för kontroller, den 
administrativa bördan och den förväntade 
risken för bristande efterlevnad. Detta bör 
inbegripa att man överväger användningen 
av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till 
enhetskostnader och finansiering som inte 
är kopplad till kostnader, i den mening som 
avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Gränsöverskridande 
samarbetsprogram är de mest synliga 
programmen inom ramen för 
instrumentet för stöd inför anslutningen 
och är även de program som är mest 
välkända för medborgarna. 
Gränsöverskridande samarbetsprogram 
skulle därför kunna förbättra synligheten 
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avsevärt för EU-finansierade projekt i 
kandidatländerna.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Med tanke på den ökade risken för 
korruption i stora projekt är det önskvärt, 
när det gäller projekt som erhåller stöd, 
att ha en balanserad blandning av projekt 
av olika storlekar med betoning på små 
projekt (särskilt sådana som använder den 
beprövade Leader-metoden), som också 
bör prioriteras av många andra skäl (t.ex. 
deras bidrag till synlighet).

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Medlemsstaterna samt de 
stödmottagare och de berörda parter som 
förtecknas i bilaga I bör öka 
medvetenheten om unionsfinansieringens 
resultat och informera allmänheten om 
detta. Kommunikation och synliggörande 
av stödet är avgörande för att unionens 
åtgärder ska vara synliga ute på fältet och 
bör baseras på riktiga, korrekta och 
aktuella uppgifter. För att dessa krav ska 
kunna genomdrivas bör de behöriga 
myndigheterna och kommissionen kunna 
tillämpa korrigerande åtgärder vid 
bristande efterlevnad.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för IPA III ska 
vara att hjälpa de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I att anta och genomföra 
de politiska, institutionella, rättsliga, 
administrativa, sociala och ekonomiska 
reformer som krävs för att efterleva 
unionens värderingar och stegvis anpassa 
sig till unionens bestämmelser, normer, 
politik och praxis med sikte på 
unionsmedlemskap, och därigenom bidra 
till deras stabilitet, säkerhet och välstånd.

1. Det allmänna målet för IPA III ska 
vara att hjälpa de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I att anta och genomföra 
de politiska, institutionella, rättsliga, 
administrativa, sociala, miljömässiga och 
ekonomiska reformer som krävs för att 
efterleva unionens värderingar och stegvis 
anpassa sig till unionens bestämmelser, 
normer, politik och praxis med sikte på 
unionsmedlemskap, och därigenom bidra 
till deras stabilitet, säkerhet och välstånd.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Stärka den offentliga förvaltningens 
effektivitet och transparens, förbättra den 
administrativa kapaciteten och främja 
strukturreformer och goda styrelseformer 
på alla nivåer – från nationella till 
regionala och lokala.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utforma bestämmelser, normer, 
politik och praxis för de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I så att de anpassas till 
unionens och stärka försoningsprocessen, 
goda grannförbindelser samt direkta 
personkontakter och kommunikation.

(c) Utforma bestämmelser, normer, 
politik och praxis för de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I så att de anpassas till 
unionens och stärka försoningsprocessen, 
fredsbyggande åtgärder, goda 
grannförbindelser samt direkta 
personkontakter och kommunikation.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Stärka den ekonomiska och sociala 
utvecklingen, bland annat genom utökad 
konnektivitet och regional utveckling, 
jordbruks- och landsbygdsutveckling samt 
social- och sysselsättningspolitik, stärka 
skyddet av miljön, öka motståndskraften 
mot klimatförändringar, påskynda 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
och utveckla den digitala ekonomin och det 
digitala samhället.

(d) Stärka den ekonomiska och sociala 
utvecklingen och sammanhållningen på 
grundval av Europeiska unionens 
relevanta politiska åtgärder och praxis 
genom att främja stödmottagarnas 
förberedelser för deltagande i EU:s 
sammanhållningspolitik efter 
anslutningen, bland annat genom fleråriga 
operativa program inriktade på utökad 
konnektivitet och regional utveckling, 
jordbruks- och landsbygdsutveckling samt 
social- och sysselsättningspolitik, stärka 
skyddet av miljön, öka motståndskraften 
mot klimatförändringar, påskynda 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
och utveckla den digitala ekonomin och det 
digitala samhället och skapa 
förutsättningar för att utveckla 
entreprenörskap.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Stödja territoriellt och 
gränsöverskridande samarbete.

(e) Stödja territoriellt, mellanregionalt 
och gränsöverskridande samarbete.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det belopp som avses i punkt 1 får 
användas för administrativt och tekniskt 
bistånd för genomförandet av programmet, 
såsom förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive 
gemensamma it-system och för alla 
aktiviteter som rör förberedelserna för det 
efterföljande programmet för stöd inför 
anslutningen, i enlighet med artikel 20 i 
[förordningen om inrättande av 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete].

2. Det belopp som avses i punkt 1 får 
användas för administrativt och tekniskt 
bistånd för genomförandet av programmet, 
såsom förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive 
gemensamma it-system och för alla 
aktiviteter som rör förberedelserna för det 
efterföljande programmet för stöd inför 
anslutningen, i enlighet med artikel 20 i 
[förordningen om inrättande av 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete]. Dessutom bör ett belopp 
motsvarande 4 % av den totala budgeten 
för IPA III-åtgärder som håller på att 
genomföras användas för samma typ av 
åtgärder på initiativ av de nationella 
IPA III-myndigheterna, i syfte att täcka 
behov rörande programplanering och 
programgenomförande, och för att 
säkerställa administrativ kapacitet och 
mänskliga resurser.

Motivering

De institutionella strukturer som ansvarar för instrumentet för stöd inför anslutningen har 
ständigt saknat resurser i samband med utvecklingen av mänskliga resurser, organisationer 
och politik. Nationella budgetar saknar medel, reformer av den offentliga förvaltningen går 
långsamt och målinriktade åtgärder för tekniskt bistånd som ingår i IPA-programmen har 
hittills inte löst problemet. Som ett svar på detta bör IPA-myndigheter, i likhet med tekniskt 
bistånd inom ramen för sammanhållningspolitiken, dra nytta av en automatisk tilldelning för 
förvaltning och kapacitetsuppbyggnad som möjliggör ett strategiskt tillvägagångssätt för 
uppgiften.
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Biståndet inom ramen för IPA III 
får tillhandahållas för den typ av åtgärder 
som avses inom ramen för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och 
Sammanhållningsfonden30, Europeiska 
socialfonden plus31 och Europeiska 
jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling32.

4. Biståndet inom ramen för IPA III 
får tillhandahållas för den typ av åtgärder 
som avses inom ramen för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och 
Sammanhållningsfonden30, Europeiska 
socialfonden plus31 och Europeiska 
jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling32, på såväl nationell 
nivå som i ett gränsöverskridande, 
transnationellt, mellanregionalt eller 
makroregionalt sammanhang.

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

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

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

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

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

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

Motivering

Ändringsförslaget tydliggör att insatser av sammanhållningspolitiskt slag bör vara möjliga 
inte bara i gränsöverskridande utan också i nationella sammanhang – som en del av varje 
stödmottagares förberedelser för EU:s sammanhållningspolitik, och i syfte att tillämpa den 
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relevanta EU-praxisen på den socioekonomiska utvecklingen.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. [Eruf]33 ska bidra till de program 
eller åtgärder som inrättas för 
gränsöverskridande samarbete mellan de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I 
och medlemsstater. Dessa program och 
åtgärder ska antas i enlighet med artikel 16. 
Beloppet för bidraget från IPA-
gränsöverskridande samarbete ska 
fastställas i enlighet med artikel 10.3 i 
[ETS-förordningen]. Programmen för 
gränsöverskridande samarbete inom IPA 
ska förvaltas i enlighet med [ETS-
förordningen].

5. [Eruf]33 ska bidra till de program 
eller åtgärder som inrättas för 
gränsöverskridande samarbete mellan de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I 
och medlemsstater. Dessa program och 
åtgärder ska antas i enlighet med artikel 16. 
Beloppet för bidraget från IPA-
gränsöverskridande samarbete ska 
fastställas i enlighet med artikel 10.3 i 
[ETS-förordningen]. Programmen för 
gränsöverskridande samarbete inom IPA 
ska förvaltas i enlighet med [ETS-
förordningen]. De stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I till denna förordning 
och deras lokala och regionala 
myndigheter ska inbjudas att delta i 
samarbetsformerna inom ramen för 
EGTS-förordningen.

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

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

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Program och åtgärder inom ramen 
för denna förordning ska integrera 
klimatförändringar, miljöskydd och 
jämställdhet och, om tillämpligt, ta hänsyn 

2. Program och åtgärder inom ramen 
för denna förordning ska integrera 
klimatförändringar, miljöskydd, 
jämställdhet, kulturell och språklig 
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till sambanden mellan målen för hållbar 
utveckling34, för att främja integrerade 
åtgärder som kan skapa sidovinster och 
uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt 
sätt.

mångfald och, om tillämpligt, ta hänsyn 
till sambanden mellan målen för hållbar 
utveckling34, för att främja integrerade 
åtgärder som kan skapa sidovinster och 
uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt 
sätt.

__________________ __________________
34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska i samarbete 
med medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att involvera de lokala och 
regionala myndigheterna i identifieringen 
och urvalet av de särskilda målen i denna 
förordning.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I programplaneringsramen för IPA-stöd 
ska vederbörlig hänsyn tas till relevanta 
nationella strategier och sektorspolitik.

I programplaneringsramen för IPA-stöd 
ska vederbörlig hänsyn tas till EU:s 
relevanta makroregionala och nationella 
samt lokala strategier och sektorspolitik.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödet inom ramen för IPA III ska 
genomföras genom direkt förvaltning eller 
indirekt förvaltning i överensstämmelse 
med budgetförordningen genom årliga eller 
fleråriga handlingsplaner och åtgärder, 
såsom avses i kapitel III i avdelning II i 
[förordningen om inrättande av 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete]. Kapitel III i avdelning II i 
[förordningen om inrättande av 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete] ska gälla för denna förordning 
med undantag för artikel 24.1 [berättigade 
personer och enheter].

1. Stödet inom ramen för IPA III ska 
genomföras genom direkt förvaltning eller 
indirekt förvaltning i överensstämmelse 
med budgetförordningen genom årliga eller 
fleråriga handlingsplaner och åtgärder, 
såsom avses i kapitel III i avdelning II i 
[förordningen om inrättande av 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete]. Kapitel III i avdelning II i 
[förordningen om inrättande av 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete] ska gälla för denna förordning 
med undantag för artikel 24.1 [berättigade 
personer och enheter]. Om stödet 
tillhandahålls genom budgetstöd – i 
enlighet med artikel 23.1 c i 
[förordningen om inrättande av 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete] – via avtal om resultat rörande 
sektorsreformer, ska IPA III-medel som 
görs tillgängliga användas i sin helhet 
inom den berörda sektorn.

Motivering

Stöd som avtalas genom sektorsuppdelat budgetstöd bör inte avledas till andra 
politikområden, även om de avtalade reformmålen uppnås med en mindre investering. 
I stället bör alla IPA III-medel som görs tillgängliga genom denna finansieringsmetod 
användas för reformmål inom det ursprungliga målpolitikområdet.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom ramen för denna förordning 
får handlingsplaner antas för en period på 
upp till sju år.

2. Inom ramen för denna förordning 
får handlingsplaner antas för en period på 
upp till sju år. Detta inbegriper 
möjligheten att utarbeta fleråriga 
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operativa pilotprogram för ekonomisk och 
social utveckling utformade på grundval 
av EU:s sammanhållningspolitiska 
praxis.

Motivering

Alternativet att genomföra ”operativa program” utformade på grundval av EU:s 
sammanhållningspolitiska praxis gjordes möjligt för IPA-stödmottagare i slutet av IPA I 
(omkring 2012). Inom ramen för IPA II existerade alternativet i princip, men användes sällan. 
Det skulle vara fördelaktigt, både ur perspektivet att på ett effektivt sätt investera i den 
socioekonomiska utvecklingen och att genomföra förberedelser för 
sammanhållningspolitiken, att behålla detta alternativ och att göra det uttryckligen på IPA 
III-förordningens nivå.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upp till 3 % av finansieringsramen 
ska preliminärt tilldelas program för 
gränsöverskridande samarbete mellan de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I 
och medlemsstaterna, i enlighet med deras 
behov och prioriteringar.

1. Upp till 5 % av finansieringsramen 
ska preliminärt tilldelas program för 
gränsöverskridande samarbete mellan de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I 
och medlemsstaterna, i enlighet med deras 
behov och prioriteringar. Detta innefattar 
stöd till kapacitetsuppbyggnad på lokal 
och regional nivå.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om en stödmottagare fullt ut har 
införlivat den relevanta EU-
lagstiftningen, och har påvisat att det 
finns administrativ kapacitet att tillämpa 
denna lagstiftning i praktiken, kan 
kommissionen besluta att tillåta 
användningen av nationella regler för 
urval av ansökningar för finansiering och 
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tilldelning av kontrakt inom ramen för 
IPA III, under förutsättning att 
efterhandskontroller utförs, och med 
förbehåll för möjligheten att dra tillbaka 
denna tillåtelse om det förekommer 
systemöverträdelser.

Motivering

Behovet av att använda EU:s praktiska handledning (Prag) för tilldelning av bidrag och 
anbud inom ramen för IPA gör genomförandet betydligt mer komplicerat och dyrt. Detta 
gäller särskilt socioekonomiska utvecklingsåtgärder (t.ex. bidragssystem, 
finansieringsinstrument, osv.). I det stora hela är Prag av begränsad relevans för 
stödmottagarnas förberedelser för att genomföra sammanhållningspolitiken efter 
anslutningen. Om en stödmottagare framgångsrikt har genomfört den relevanta EU-
lagstiftningen bör det därför vara möjligt att tillämpa de harmoniserade nationella reglerna i 
stället för Prag.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Kapitel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING ÖVERVAKNING, UTVÄRDERING 
OCH SYNLIGHET

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakning, revision och utvärdering 
samt skydd av unionens ekonomiska 
intressen

Övervakning, revision, utvärdering, 
synlighet och skydd av unionens 
ekonomiska intressen

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Dessutom ska i varje 
stödmottagarland kommissionen och de 
nationella myndigheterna gemensamt 
inrätta en IPA III-övervakningskommitté 
på grundval av partnerskap och en 
balanserad representation av de berörda 
nationella myndigheterna, 
arbetsmarknadens parter, den 
akademiska världen och representanter 
för det civila samhällets organisationer. 
Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst en gång om året och 
diskutera
(a) de föreslagna prioriteringarna för 
IPA III i stödmottagarlandet inom ramen 
för programplaneringsprocessen,
(b) framstegen med genomförandet, 
eventuella problem som påverkar IPA 
III:s resultat och de åtgärder som 
vidtagits för att lösa dem,
(c) bidraget från IPA III till EU-
anslutningsprocessen och därmed 
förknippade socioekonomiska reformer,
(d) övervakningsrapporter och 
utvärderingar av IPA III-åtgärder och 
IPA III-program,
(e) kommunikations- och 
synlighetsåtgärder,
(f) framsteg som gjorts inom ramen 
för förberedelserna inför genomförandet 
av EU:s sammanhållningspolitik efter 
anslutningen.

Motivering

Det kapitel som avses i förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete har inga särskilda bestämmelser om den 
institutionella ramen för övervakning. För att bibehålla men även vidareutveckla den 
befintliga IPA-praxisen bör denna institutionella ram byggas kring en övervakningskommitté 
på grundval av sammanhållningspolitisk praxis, med särskild hänsyn tagen till partnerskap 
med de berörda nationella intressenterna, inklusive det civila samhället.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Varje medlemsstat och 
stödmottagare i bilaga I ska se till att 
stödet från detta instrument synliggörs, 
särskilt i samband med insatser av 
strategisk betydelse.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Medlemsstaterna, myndigheterna 
och stödmottagarna i bilaga I ska 
använda Europeiska unionens emblem 
när de genomför synlighets- och 
kommunikationsåtgärder.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Varje stödmottagare i bilaga I ska 
ha en kommunikationssamordnare med 
ansvar för synlighets- och 
kommunikationsåtgärder när det gäller 
stödet enligt denna förordning. 
Kommunikationssamordnaren ska 
samordna kommunikations- och 
synlighetsåtgärderna samt precisera vilka 
synlighetsåtgärder som ska vidtas i 
samarbete med kommissionen.
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5d. Kommissionen ska inrätta ett 
nätverk bestående av 
kommunikationssamordnarna och 
kommissionens företrädare, för att utbyta 
information om synlighets- och 
kommunikationsåtgärder.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5e. Om stödmottagaren inte fullgör 
sina skyldigheter enligt punkterna 5a, 5b 
och 5c får upp till 5 % av stödet för den 
berörda insatsen dras in.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Bilaga II – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) På ett tidigt stadium fastställa och 
främja att de institutioner som är 
nödvändiga för att säkra rättsstatligheten 
fungerar som de ska. Insatser på detta 
område ska syfta till att inrätta oberoende, 
ansvariga och effektiva rättsväsenden, 
inklusive transparenta och meritbaserade 
system för rekrytering och främjande av 
rättsligt samarbete, utvärdering och 
befordran samt effektiva disciplinära 
förfaranden vid missförhållanden; se till att 
gedigna system inrättas för gränsskydd, 
hantering av migrationsströmmar och 
beviljande av asyl för behövande; ta fram 

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

effektiva verktyg för att förebygga och 
bekämpa organiserad brottslighet, 
migrantsmuggling, pengatvätt/finansiering 
av terrorism och korruption; främja och 
skydda de mänskliga rättigheterna, 
rättigheterna för personer som tillhör 
nationella, etniska, språkliga och andra 
minoriteter – däribland romer, och skydda 
och främja kulturell och språklig 
mångfald, mediefrihet och dataskydd.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Bilaga II – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Bilaga II – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Förbättra den ekonomiska 
styrningen. Insatserna ska syfta till att 
stödja deltagande i processen för 
programmet för ekonomiska reformer och 
ett systematiskt samarbete med 
internationella finansinstitut om grunderna 
i den ekonomiska politiken. Öka 
kapaciteten att stärka den 
makroekonomiska stabiliteten och stödja 
framsteg mot en fungerande 
marknadsekonomi med förmågan att 
hantera konkurrenstrycket och 
marknadskrafterna inom unionen.

(c) Förbättra den ekonomiska 
styrningen. Insatserna ska syfta till att 
stödja deltagande i processen för 
programmet för ekonomiska reformer och 
ett systematiskt samarbete med 
internationella finansinstitut om grunderna 
i den ekonomiska politiken. Öka 
kapaciteten att stärka den 
makroekonomiska stabiliteten och stödja 
framsteg mot en fungerande 
marknadsekonomi, inklusive att stärka 
entreprenörskap, med förmågan att 
hantera konkurrenstrycket och 
marknadskrafterna inom unionen.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Bilaga II – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Stärka unionens och dess partners 
kapacitet att förebygga konflikter, skapa 
fred och stabilitet samt hantera för- och 
efterkrissituationer genom tidig varning 
och konfliktkänslig riskanalys; främja 
nätverkssamarbete mellan människor, 
försoning och goda grannförbindelser, 
fredsbyggande och förtroendeskapande 
åtgärder, stödja kapacitetsbyggande 
åtgärder till stöd för säkerhet och 
utbildning; bidra till de i bilaga I 
förtecknade stödmottagarna försvar och 
cyberförsvar; stärka kapaciteten när det 
gäller strategisk kommunikation för att 
främja ett systematisk avslöjande av 
desinformation.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilaga II – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Förstärka kapaciteten hos 
organisationer i det civila samhället och 
arbetsmarknadsorganisationer, däribland 
branschorganisationer, hos de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I 
och uppmuntra nätverksarbete bland 
organisationer med säte i unionen och hos 
de stödmottagare som förtecknas i bilaga I 
på alla nivåer, så att de kan delta i en 
verklig dialog med offentliga och privata 
aktörer.

(e) Förstärka kapaciteten hos 
organisationer i det civila samhället, 
oberoende medier och 
arbetsmarknadsorganisationer, däribland 
branschorganisationer, hos de 
stödmottagare som förtecknas i bilaga I 
och uppmuntra nätverksarbete bland 
organisationer med säte i unionen och hos 
de stödmottagare som förtecknas i bilaga I 
på alla nivåer, så att de kan delta i en 
verklig dialog med offentliga och privata 
aktörer.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Bilaga II – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Främja lokal och regional 
styrning och stödja lokala och regionala 
myndigheters planering och 
administration.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Bilaga II – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Öka tillgången till och höja 
kvaliteten på utbildning, fortbildning och 
livslångt lärande på alla nivåer och erbjuda 
stöd till kulturella och kreativa sektorer. 
Insatser på detta område ska syfta till att 
främja lika tillgång till högkvalitativ 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
grundskole- och gymnasieutbildning, 
förbättra tillhandahållandet av 
grundläggande färdigheter, höja 
utbildningsnivån, minska antalet elever 
som slutar skolan i förtid och förbättra 

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

lärarutbildningen. Utveckla system för 
yrkesutbildning och främja arbetsbaserade 
utbildningssystem för att underlätta 
övergången till arbetsmarknaden; förbättra 
den högre utbildningens kvalitet och 
relevans, stödja alumni-relaterad 
verksamhet; förbättra tillgången till 
livslångt lärande och stödja investeringar i 
utbildningsinfrastruktur, framför allt i syfte 
att minska regionala skillnader och främja 
en icke-segregerad utbildning och genom 
användning av digital teknik.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Bilaga II – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(h) Främja sysselsättning av god 
kvalitet och tillträde till arbetsmarknaden. 
Insatser på detta område ska syfta till att 
bekämpa hög arbetslöshet och inaktivitet 
genom att stödja en hållbar 
arbetsmarknadsintegration, särskilt för 
unga (framför allt för dem som varken 
arbetar eller studerar), kvinnor, 
långtidsarbetslösa och alla 
underrepresenterade grupper. Åtgärder som 
ska stimulera nya arbetstillfällen av hög 
kvalitet och stödja en effektiv 
verkställighet av arbetsrättsliga 
bestämmelser och standarder i hela 
territoriet. Andra centrala insatsområden 
ska vara att stödja främjandet av 
entreprenörskap och egenföretagande, 
jämställdhet, främja anställbarhet och 
produktivitet, arbetstagares och företags 
anpassning till förändringar, inledandet av 
en varaktig social dialog samt 
modernisering och förstärkning av 
arbetsmarknadsinstitutioner såsom 
offentliga arbetsförmedlingar och 
yrkesinspektioner.
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Bilaga II – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Bilaga II – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Främja smarta, hållbara, 
inkluderande och säkra transporter och ta 
bort flaskhalsar i viktig infrastruktur 
genom att investera i projekt med högt EU-
mervärde. Investeringarna bör prioriteras i 
förhållande till hur relevanta de är för 
TEN-T-förbindelserna med EU, deras 
bidrag till en hållbar och säker mobilitet, 
minskade utsläpp samt miljöpåverkan, i 
samverkan med de reformer som lyfts fram 

(j) Främja smarta, hållbara, 
inkluderande och säkra transporter och ta 
bort flaskhalsar i viktig infrastruktur 
genom att investera i projekt med högt EU-
mervärde. Investeringarna bör prioriteras i 
förhållande till hur relevanta de är för 
TEN-T-förbindelserna med EU, 
gränsöverskridande förbindelser, deras 
bidrag till en hållbar och säker mobilitet, 
minskade utsläpp samt miljöpåverkan, i 
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i fördraget om en transportgemenskap. samverkan med de reformer som lyfts fram 
i fördraget om en transportgemenskap.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Bilaga II – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Förbättra förhållandena inom den 
privata sektorn och stärka företagens 
konkurrenskraft, inbegripet smart 
specialisering, som viktiga drivkrafter för 
tillväxt, sysselsättning och 
sammanhållning. Projekt för att förbättra 
företagsklimatet ska prioriteras.

(k) Förbättra förhållandena inom den 
privata sektorn och stärka företagens och 
entreprenörskaps konkurrenskraft, 
inbegripet smart specialisering, som viktiga 
drivkrafter för tillväxt, sysselsättning och 
sammanhållning. Projekt för att förbättra 
företagsklimatet ska prioriteras.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Bilaga II – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Bidra till en tryggad och säker 
livsmedelsförsörjning och upprätthålla 
diversifierade och hållbara 
jordbrukssystem i levande 
landsbygdssamhällen.

(m) Bidra till en tryggad och säker 
livsmedels- och vattenförsörjning och 
upprätthålla diversifierade och hållbara 
jordbrukssystem i levande 
landsbygdssamhällen.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Bilaga III – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

rådgivningstjänster och gemensam 
utbildning, jämställdhet, lika möjligheter, 
främjande av språklig och kulturell 
mångfald, integration av invandrargrupper 
och sårbara grupper, investeringar till 
förmån för arbetsförmedlingar samt stöd 
till investeringar i offentlig sjukvårds- och 
socialtjänst.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Bilaga III – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Främjande av turism och kultur- 
och naturarv.

(e) Främjande av turism och idrott 
samt kultur- och naturarv.
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