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ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionen sigter mod at skabe et område 
med velstand og gode 
naboskabsforbindelser, som omfatter Den 
Europæiske Union og de lande og områder, 
der er opført på listen i bilaget til denne 
forordning (herefter benævnt 
"partnerlandene"), ved at udvikle særlige 
forbindelser.

1. Unionen sigter mod at skabe et område 
med velstand og gode 
naboskabsforbindelser, som omfatter Den 
Europæiske Union og de lande og områder, 
der er opført på listen i bilaget til denne 
forordning (herefter benævnt 
"partnerlandene"), ved at udvikle særlige 
forbindelser og derved også bidrage til at 
mindske fattigdommen i partnerlandene.

Begrundelse

Det er nødvendigt klart at give udtryk for EU’s forpligtelse til at spille en aktiv rolle i 
fattigdomsbekæmpelse i dets naboskabslande. I overensstemmelse med artikel 21 i traktaten 
om Den Europæiske Union skal fattigdomsbekæmpelse nævnes som et af instrumentets 
overordnede mål.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig og 
inklusiv udvikling og 

d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig og 
inklusiv udvikling, velstandsskabelse og 



PE487.772v01-00 4/5 PA\899317DA.doc

DA

fattigdomsbekæmpelse, bl.a. via udvikling 
af den private sektor, at fremme den 
interne økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, udviklingen af 
landdistrikterne, klimaindsatsen og
modstandsdygtigheden over for katastrofer

fattigdomsbekæmpelse, bl.a. via udvikling 
af den private sektor, at fremme den 
interne økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, udviklingen af
landdistrikterne, klimaindsatsen, 
katastrofeforebyggelse og -beredskab og 
modstandsdygtigheden over for kriser

Or. en

Ændringsforslag 3

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at fremme tillidsskabende 
foranstaltninger og andre foranstaltninger, 
der er med til at skabe sikkerhed og 
forebygge og løse konflikter

e) at fremme tillidsskabende 
foranstaltninger og andre foranstaltninger, 
der er med til at skabe sikkerhed og 
forebygge og løse konflikter, herunder 
støtte umiddelbart efter kriser og under 
nationsopbygningsprocessen

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. I tilfælde af kriser eller trusler mod 
demokratiet, retsstaten, 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder eller ved 
naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer kan der foretages en ad hoc-
revision af programmeringsdokumenterne. 
Denne hasterevision skal sikre kohærensen 
mellem den EU-støtte, der ydes inden for 
rammerne af denne forordning, og den 
støtte, der ydes inden for rammerne af 

9. I tilfælde af kriser eller trusler mod 
demokratiet, retsstaten, 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder eller ved 
naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer kan der foretages en ad hoc-
revision af programmeringsdokumenterne. 
Der kan som en del af en sådan 
hasterevision indføres foranstaltninger 
for at finansiere aktiviteter med henblik 
på at fremme overgangen fra nødhjælp til 
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andre af Unionens finansielle instrumenter. 
En hasterevision kan føre til vedtagelsen af 
reviderede programmeringsdokumenter. 
Når det er tilfældet, sender Kommissionen 
de reviderede programmeringsdokumenter 
til Europa-Parlamentet og Rådet til 
orientering inden en måned efter deres 
vedtagelse.

langsigtede udviklingsaktiviteter, 
herunder aktiviteter med henblik på at 
øge modtagernes modstandsdygtighed 
over for kriser. Denne hasterevision skal 
sikre kohærensen mellem den EU-støtte, 
der ydes inden for rammerne af denne 
forordning, og den støtte, der ydes inden 
for rammerne af andre af Unionens 
finansielle instrumenter. En hasterevision 
kan føre til vedtagelsen af reviderede 
programmeringsdokumenter. Når det er 
tilfældet, sender Kommissionen de 
reviderede programmeringsdokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet til 
orientering inden en måned efter deres 
vedtagelse.

Begrundelse

Det er vigtigt at bibeholde muligheden, som også er fastsat i forordning (EF) nr. 1638/2006 
af 24. oktober 2006, for at revidere programmeringsdokumenter med henblik på at indføre 
foranstaltninger, der har til formål at fremme overgangen fra nødhjælp til langsigtet 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
tredjedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende. Den finder 
anvendelse fra 1. januar 2014.

Denne forordning træder i kraft på 
tredjedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende. Den finder 
anvendelse fra den 1. januar 2014 til den 
31. december 2020.

Or. en


