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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EU har för avsikt att upprätta ett område 
av välstånd och god grannsämja mellan 
Europeiska unionen och de länder och 
territorier som förtecknas i bilagan till 
denna förordning (nedan kallade 
partnerländerna) genom utveckling av
särskilda förbindelser.

1. EU har för avsikt att upprätta ett område 
av välstånd och god grannsämja mellan 
Europeiska unionen och de länder och 
territorier som förtecknas i bilagan till 
denna förordning (nedan kallade 
partnerländerna) genom att utveckla
särskilda förbindelser och därmed också 
bidra till att minska fattigdomen i 
partnerländerna.

Motivering

Det är nödvändigt att tydligt ange EU:s åtagande för att spela en aktiv roll för att minska 
fattigdomen i sitt grannskap. I linje med artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen måste 
fattigdomsminskningen nämnas som ett av de allmänna målen med detta instrument.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Hållbar utveckling för alla ur samtliga 
aspekter, fattigdomsminskning, även via 
utveckling av privatsektorn, främjande av 
intern ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, landsbygdsutveckling, 
klimatinsatser och katastrofresiliens.

(d) Hållbar utveckling för alla ur samtliga 
aspekter, fattigdomsminskning, skapande 
av välstånd, även via utveckling av 
privatsektorn, främjande av intern 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, landsbygdsutveckling, 
klimatinsatser, förebyggande av 
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katastrofer samt beredskap för och
återhämtningsförmåga efter kriser.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Främjande av förtroendeskapande 
åtgärder och andra åtgärder som bidrar till 
säkerheten och att konflikter förebyggs och 
får en lösning.

(e) Främjande av förtroendeskapande 
åtgärder och andra åtgärder som bidrar till 
säkerheten och att konflikter förebyggs och 
får en lösning, däribland stöd i 
efterkrissituationer och under 
nationsuppbyggnadsprocesser.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I händelse av kris eller hot mot 
demokratin, rättsstatsprincipen, de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna eller vid 
naturkatastrofer eller katastrofer orsakade 
av människan får en särskild översyn 
utföras av programplaneringsdokumenten. 
Denna översyn i ett nödläge ska garantera 
att samstämmigheten mellan det 
unionsstöd som ges enligt denna 
förordning och stöd som ges enligt andra 
finansieringsinstrument unionen bibehålls. 
En sådan översyn kan leda till att 
reviderade programplaneringsdokument 
antas. Om så är fallet ska kommissionen 
översända de reviderade 

9. I händelse av kris eller hot mot 
demokratin, rättsstatsprincipen, de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna eller vid 
naturkatastrofer eller katastrofer orsakade 
av människan får en särskild översyn av 
programplaneringsdokumenten utföras. 
Som ett led i en sådan översyn i ett 
nödläge kan åtgärder vidtas för att 
finansiera verksamhet som underlättar 
övergången från katastrofbistånd till 
långsiktig utvecklingsverksamhet, 
däribland åtgärder som är avsedda att öka 
mottagarnas återhämtningsförmåga efter 
kriser. Denna översyn i ett nödläge ska 
garantera att samstämmigheten mellan det 



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

SV

programplaneringsdokumenten till 
Europaparlamentet och rådet för kännedom 
inom en månad efter antagandet.

unionsstöd som ges enligt denna 
förordning och stöd som ges enligt andra 
av unionens finansieringsinstrument 
bibehålls. En sådan översyn kan leda till att 
reviderade programplaneringsdokument 
antas. Om så är fallet ska kommissionen 
översända de reviderade 
programplaneringsdokumenten till 
Europaparlamentet och rådet för kännedom 
inom en månad efter antagandet.

Motivering

Det är viktigt att behålla möjligheten att se över programplaneringsdokumenten i syfte att 
vidta åtgärder för att underlätta övergången från katastrofbistånd till stöd för långsiktig 
utveckling. Denna möjlighet erbjuds också i förordning (EG) nr 1638/2006 av den 
24 oktober 2006.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den 
tredjedagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. Den ska tillämpas från 
och med den 1 januari 2014.

Denna förordning träder i kraft den 
tredje dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. Den ska tillämpas från 
och med den 1 januari 2014 till och med 
den 31 december 2020.

Or. en


