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KORT BEGRUNDELSE

Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget nåede til enighed om anvendelse af artikel 50 i 
Europa-Parlamentets forretningsorden ("associerede udvalg") til den lovgivningsmæssige 
betænkning om denne forordning. Udviklingsudvalget har enekompetence for så vidt angår de 
følgende aspekter af Kommissionens forslag til forordning:

- bestemmelser om ubunden bistand (artikel 8) for så vidt de pågældende aktioner opfylder 
kriterierne for officiel udviklingsbistand (ODA)

- bestemmelser om ubunden bistand i spørgsmål om deres specifikke anvendelse til 
instrumentet for udviklingssamarbejde (i øjeblikket i artikel 9)

- andre bestemmelser, der specifikt og udelukkende anvendes på instrumentet for 
udviklingssamarbejde (DCI), også de, der endnu ikke er omfattet af forslaget, og som ikke 
skader den overordnede sammenhæng af de instrumenter, der dækkes af forordningen, 
herunder navnlig bestemmelser om anvendelse af budgetstøttte til udviklingslande, der 
dækkes af DCI.

Den eksklusive anvendelse på DCI og/eller ODA er tydeligt angivet i de ændringsforslag, der 
er stillet af Udviklingsudvalget under dettes enekompetence.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den Europæiske Union bør vedtage et 
vidtrækkende sæt instrumenter, der dækker 
en række politikker for EU's optræden 
udadtil, hvis gennemførelse kræver 
specifikke fælles regler og procedurer. Der 
er tale om følgende instrumenter: 
instrumentet for udviklingssamarbejde 
("DCI"), det europæiske instrument for 
demokrati og menneskerettigheder 
("EIDHR"), det europæiske 
naboskabsinstrument ("ENI"), 
stabilitetsinstrumentet ("IfS"), instrumentet 

(1) Den Europæiske Union bør vedtage et 
vidtrækkende sæt instrumenter, der dækker 
en række politikker for EU's optræden 
udadtil, hvis gennemførelse kan drage 
nytte af specifikke fælles regler og 
procedurer. Der er tale om følgende 
instrumenter: instrumentet for 
udviklingssamarbejde ("DCI"), det 
europæiske instrument for demokrati og 
menneskerettigheder ("EIDHR"), det 
europæiske naboskabsinstrument ("ENI"), 
stabilitetsinstrumentet ("IfS"), instrumentet 
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for sikkerhed og samarbejde på det 
nukleare område ("INSC"), instrumentet 
for førtiltrædelsesbistand ("IPA") og 
partnerskabsinstrumentet ("PI")

for sikkerhed og samarbejde på det 
nukleare område ("INSC"), instrumentet 
for førtiltrædelsesbistand ("IPA") og 
partnerskabsinstrumentet ("PI")

Or. en

Begrundelse

Vedtagelse af fælles regler er ikke nogen retlig forpligtelse. Manglende fælles regler vil ikke 
nødvendigvis hindre instrumenternes virke. Fælles regler bør derfor anvendes, hvor dette er 
muligt, men med tilstrækkelig fleksibilitet til, at hvert instrument bygger på egne specifikke 
regler afhængig af dets særpræg og egne mål.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Disse instrumenter fastsætter generelt, 
at foranstaltninger, der skal finansieres på 
grundlag heraf, bør være genstand for 
flerårig vejledende programmering, der 
fastsætter rammerne for vedtagelse af 
finansieringsafgørelser i overensstemmelse 
med finansforordningen og med de 
procedurer, der er fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af
gennemførelsesbeføjelser. 

(2) Disse instrumenter fastsætter generelt, 
at foranstaltninger, der skal finansieres på 
grundlag heraf, bør være genstand for 
flerårig strategisk programmering, der 
fastsætter rammerne for vedtagelse af 
finansieringsafgørelser i overensstemmelse 
med finansforordningen og, både hvad 
angår afgørelser om programmering og 
gennemførelse, med de relevante
procedurer, der er fastsat i artikel 290 og 
291 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF).

Or. en

Begrundelse

Der bør skelnes mellem programmeringsafgørelser, der delvist er af politisk karakter, og rene 
gennemførelsesafgørelser.  
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) De dokumenter, der i store træk 
fastsætter mål, prioriteter, forventede 
resultater og finansielle bevillinger for 
hvert finansieringsprogram, er strategiske 
programdokumenter. Kommissionen bør 
gives beføjelser med henblik på at øge 
fleksibiliteten og effektiviteten i 
forbindelse med vedtagelse og ændring af 
disse dokumenter.

Or. en

Begrundelse

Der bør skelnes mellem programmeringsafgørelser, der delvist er af politisk karakter -
hvorfor medlovgiverne bør inddrages i etableringen af disse - og rene 
gennemførelsesafgørelser. Ordlyden af programmeringsafgørelserne er hentet fra 
Formandskonferencens afgørelse af 9. september 2010.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Finansieringsafgørelserne bør udmøntes 
i årlige eller flerårige
handlingsprogrammer og individuelle 
foranstaltninger, når man følger den 
planlægning, der er fastsat i de flerårige
vejledende programmer, i særlige 
foranstaltninger, hvis det kræves som følge 
af uforudsete og berettigede behov, og i 
støtteforanstaltninger.

(3) Finansieringsafgørelserne bør udmøntes 
i årlige eller toårige handlingsprogrammer 
og individuelle foranstaltninger, når man 
følger den planlægning, der er fastsat i de 
flerårige strategiske programmer, i særlige 
foranstaltninger, hvis det kræves som følge 
af uforudsete og berettigede behov, og i 
støtteforanstaltninger.

Or. en
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Begrundelse

I det gældende sæt instrumenter er de vigtigste gennemførelsesdokumenter de årlige 
handlingsprogrammer. Medens Kommissionens anmodning om større fleksibilitet 
imødekommes, bør der findes en balance mellem nødvendigheden af parlamentarisk kontrol, 
som er lettere at foretage over foranstaltninger, som løber over en kortere periode, og den 
fleksibilitet som Kommissionen ønsker. En udvidelse af handlingsprogrammerne fra et år -
som for det nuværende DCI - til to år er et acceptabelt kompromis.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Medmindre der er tale om 
foranstaltninger med et ringe finansielt 
omfang bør undersøgelsesproceduren 
generelt anvendes til deres vedtagelse, idet 
der tages hensyn til
politikprogrammeringen eller arten af den 
finansielle gennemførelse, navnlig de 
budgetmæssige konsekvenser.
Kommissionen bør imidlertid uden videre 
vedtage gældende 
gennemførelsesbestemmelser, hvor det er 
krævet i særligt hastende tilfælde, og der 
foreligger et behørigt begrundet behov for 
en hurtig reaktion fra Unionens side.

(4) Medmindre der er tale om individuelle
foranstaltninger, særlige foranstaltninger 
og støtteforanstaltninger med et finansielt 
omfang under 10 mio. EUR bør 
undersøgelsesproceduren generelt 
anvendes til deres vedtagelse, idet der tages 
hensyn til arten af den finansielle 
gennemførelse, navnlig de budgetmæssige 
konsekvenser.

Or. en

Justification

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Rådgivningsproceduren bør generelt 
anvendes til vedtagelse af individuelle 
foranstaltninger, særlige foranstaltninger 
og støtteforanstaltninger med et finansielt 
omfang under 10 mio. EUR. 
Kommissionen bør imidlertid uden videre 
vedtage gældende 
gennemførelsesbestemmelser, hvor det er 
krævet i særligt hastende tilfælde, og der 
foreligger et behørigt begrundet behov for 
en hurtig reaktion fra Unionens side.

Or. en

Justification

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I forbindelse med 
finansieringsafgørelser bør beskrivelsen 
af hver foranstaltning med angivelse af 
mål, vigtigste aktiviteter, forventede 
resultater, det planlagte budget, 
tidsplanen og foranstaltninger til 
overvågning af resultater godkendes 
yderligere efter de procedurer, der er 
fastsat ved forordning (EU) nr. 182/2011.

udgår



PE489.521v01-00 8/37 PA\902163DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag risikerer at skabe forvirring mellem programmerings- og 
gennemførelsesniveauet.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis forvaltningen af en foranstaltning 
er overdraget til en finansiel formidler, bør 
Kommissionens afgørelse med hensyn til 
gennemførelse af finansielle instrumenter 
navnlig dække bestemmelser om 
risikodeling, aflønning af den formidler, 
der har ansvaret for gennemførelse, samt 
anvendelse og genanvendelse af midler og 
mulig fortjeneste.

(6) Hvis forvaltningen af en foranstaltning 
er overdraget til en finansiel formidler, bør 
Kommissionens afgørelse med hensyn til 
gennemførelse af finansielle instrumenter 
navnlig dække bestemmelser om 
risikodeling, gennemsigtighed, aflønning 
af den formidler, der har ansvaret for 
gennemførelse, samt anvendelse og 
genanvendelse af midler og mulig 
fortjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Samtidigt med at behovet for 
finansiering af Unionens eksterne bistand 
øges, begrænser den økonomiske og 
budgetmæssige situation i Unionen de 
ressourcer, der er tilgængelige til en sådan 
bistand. Kommissionen er derfor nødt til at 
sikre den mest effektive anvendelse af de 
tilgængelige ressourcer, navnlig ved 
anvendelse af finansielle instrumenter med 
en løftestangseffekt. En sådan 
løftestangseffekt øges ved at gøre det 
muligt at anvende og genanvende midler, 

(8) Samtidigt med at behovet for 
finansiering af Unionens eksterne bistand 
øges, begrænser den økonomiske og 
budgetmæssige situation i Unionen de 
ressourcer, der er tilgængelige til en sådan 
bistand. Kommissionen er derfor nødt til at 
sikre den mest effektive anvendelse af de 
tilgængelige ressourcer, navnlig ved 
anvendelse af finansielle instrumenter med 
en løftestangseffekt. En sådan 
løftestangseffekt øges ved at gøre det 
muligt at anvende og genanvende midler, 
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der er investeret og genereret under 
finansielle instrumenter.

der er investeret og genereret under 
finansielle instrumenter. 
Løftestangseffekten bør påvises tydeligt, 
navnlig for så vidt angår instrumenter, 
der medregnes i officiel udviklingsbistand 
og klimafinansiering. I sådanne tilfælde 
bør de gearede midler tydeligt bidrage til 
udryddelse af fattigdom og tilpasses 
principperne om bistandseffektivitet, eller, 
i tilfælde af klimafinansiering, være i 
overensstemmelse med prioriterede 
områder og forpligtelser i FN's 
rammekonvention om klimaændringer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt med henblik på at sikre, at reglerne for ubunden bistand 
under DCI-instrumentet respekterer OECD-DAC's retningslinjer, som EU har forpligtet sig 
til at gennemføre.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) I overensstemmelse med EU's 
forpligtelser på det tredje og fjerde forum 
på højt plan om bistandseffektivitet (Accra 
2008 og Busan 1011) og henstillingerne 
fra OECD-DAC om ubunden officiel 
bistand til de mindst udviklede lande og 
stærkt gældstyngede fattige lande, bør 
Kommissionen afkoble EU's bistand i 
videst muligt omfang og øge den faktiske 
åbning og gennemsigtigheden af sine 
indkøbs- og tildelingsprocedurer, navnlig 
når der anvendes innovative 
finansieringsmekanismer.

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Unionens optræden på den 
internationale scene bør bygge på de 
principper, der har ligget til grund for 
dens egen oprettelse, udvikling og 
udvidelse, og som den tilstræber at 
fremme i den øvrige verden: demokrati, 
retsstatsprincippet, 
menneskerettighedernes og de 
grundlæggende frihedsrettigheders 
universalitet og udelelighed, respekt for 
den menneskelige værdighed, princippet 
om lighed og solidaritet samt respekt for 
grundsætningerne i De Forenede 
Nationers pagt og folkeretten.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Unionens optræden udadtil under 
disse instrumenter bør have en 
indvirkning, der afspejles i konkrete 
ændringer i partnerlandene. Når det er 
muligt, bør denne indvirkning overvåges 
og evalueres på baggrund af forud 
fastsatte, klare, gennemsigtige og målbare 
indikatorer, der er direkte forbundet med 
målene for hvert enkelt instrument, og 
under hensyntagen til Unionens 
forpligtelser i henhold til artikel 208 i 
TEUF.

Or. en



PA\902163DA.doc 11/37 PE489.521v01-00

DA

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 8 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8d) Med henblik på at optimere 
instrumenternes indvirkning og sikre, at 
den mest effektive anvendelse af de 
tilgængelige ressourcer tilstræbes, bør 
Kommissionens toårsrapport, set i lyset af 
de relevante bestemmelser i traktaten, 
bl.a. vurdere komplementaritet, synergier 
og gensidig styrkelse mellem alle de 
instrumenter, der finansieres under de 
relevante budgetposter.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Med henblik på at sikre synligheden 
af Unionens bistand til borgerne i 
modtagerlandene og i Unionen, bør 
kommunikationen være korrekt og 
målrettet og udsendes gennem nationale, 
regionale og lokale medier eller i givet 
fald via andre passende midler. 
Kommissionen bør i den forbindelse 
fastsætte passende mindstekrav i tæt 
samarbejde med modtagerne, og 
overholdelsen af disse krav bør overvåges.

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der fastsættes ved denne forordning 
regler og betingelser for Unionens ydelse 
af finansiel bistand til foranstaltninger,
herunder handlingsprogrammer og andre 
foranstaltninger, under følgende 
instrumenter: instrumentet for 
udviklingssamarbejde ("DCI"), det 
europæiske instrument for demokrati og 
menneskerettigheder ("EIDHR"), det 
europæiske naboskabsinstrument ("ENI"), 
stabilitetsinstrumentet ("IfS"), instrumentet 
for sikkerhed og samarbejde på det 
nukleare område ("INSC"), instrumentet 
for førtiltrædelsesbistand ("IPA") og 
partnerskabsinstrumentet ("PI"), som i det 
følgende under ét benævnes som
"instrumenterne" og enkeltvis som "det 
gældende instrument").

1. Der fastsættes ved denne forordning 
regler og betingelser for Unionens ydelse 
af finansiel bistand til foranstaltninger, 
under følgende instrumenter: instrumentet 
for udviklingssamarbejde ("DCI"), det 
europæiske instrument for demokrati og 
menneskerettigheder ("EIDHR"), det 
europæiske naboskabsinstrument ("ENI"), 
stabilitetsinstrumentet ("IfS"), instrumentet 
for sikkerhed og samarbejde på det 
nukleare område ("INSC"), instrumentet 
for førtiltrædelsesbistand ("IPA") og 
partnerskabsinstrumentet ("PI"), som i det 
følgende under ét benævnes som
"instrumenterne" og enkeltvis som "det 
gældende instrument")

Or. en

Begrundelse

Idet de forskellige dokumenters navne og indhold (både på programmerings- og 
gennemførelsesniveau) varierer fra et dokument til et andet, vil det være hensigtsmæssigt ikke 
at præcisere de navne, der gives en særlig dokumenttype. 

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen skal sikre, at 
foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med målene for det 
gældende instrument og med en effektiv 
beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser. Den finansielle bistand, der ydes 

2. Kommissionen skal sikre, at 
foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med målene for og de 
specifikke bestemmelser og undtagelser i
det gældende instrument, og med en 
effektiv beskyttelse af Unionens finansielle 
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på grundlag af instrumenterne, skal være i 
overensstemmelse med de regler og 
procedurer, der er fastsat ved 
finansforordningen, og som omhandler den 
grundlæggende finansielle og retlige 
ramme for deres gennemførelse.

interesser. Den finansielle bistand, der ydes 
på grundlag af instrumenterne, skal være i 
overensstemmelse med de regler og 
procedurer, der er fastsat ved 
finansforordningen, og som omhandler den 
grundlæggende finansielle og retlige 
ramme for deres gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Fælles regler bør anvendes, hvor dette er muligt, men med tilstrækkelig fleksibilitet til at hvert 
instrument kan bygge på egne specifikke regler, afhængig af dets særpræg og egne mål.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt 
under hensyntagen til foranstaltningens 
art, skal Kommissionen ved anvendelsen 
af denne forordning vælge at anvende de 
mest fleksible procedurer med henblik på 
at sikre reel og effektiv gennemførelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette stykke er overflødigt, fordi det er indlysende. Kommissionen skal følge de procedurer, 
der er fastsat enten i denne forordning, i det gældende instrument eller i finansforordningen. 
Det er klart, at hvor det er muligt at vælge, bør Kommissionen vælge den mest fleksible 
procedure. En fastholdelse af stykket vil give det indtryk, at lovgiveren giver Kommissionen 
yderligere skønsbeføjelser.
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Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Alle former for aktiviteter og 
finansieringsmetoder, der nævnes i denne 
forordning, til finansiering og 
gennemførelse af programmer, projekter, 
individuelle eller særlige foranstaltninger, 
støtteforanstaltninger og andre former for 
finansielle udgifter under DCI, skal 
opfylde de krav, der er fastsat i det 
instrument, der vedrører deres berettigelse 
til officiel udviklingsbistand i 
overensstemmelse med de kriterier om 
berettigelse, der er fastsat af OECD-DAC.

Or. en

Begrundelse

Da DCI er underlagt en række kriterier, der er vedtaget af det internationale donorsamfund 
inden for rammerne af OECD-DAC, der udgør "regelværket" på området for 
udviklingssamarbejde, som EU skal overholde i henhold til artikel 208 i TEUF, og som ikke 
nødvendigvis finder anvendelse på andre instrumenter, som er omfattet af denne forordning, 
er det nødvendigt at medtage denne præcisering.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vedtagelse af handlingsprogrammer, 
individuelle foranstaltninger og særlige 
foranstaltninger

Vedtagelse af strategiske 
programmeringsdokumenter,
gennemførelsesdokumenter, individuelle 
foranstaltninger og særlige foranstaltninger

Or. en

Begrundelse

På den ene side er det nødvendigt at nævne de strategiske programdokumenter som en 
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særskilt kategori, på den anden side er det hensigtsmæssigt, når dette er muligt, at nævne 
dokumenternes type frem for deres individuelle navne, idet navne på og indhold af de 
forskellige dokumenter (både på programmerings- og gennemførelsesplan) kan variere fra et 
instrument til et andet.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. De dokumenter, der fastsætter mål, 
prioriteter, forventede resultater og 
finansielle bevillinger i store træk, er 
strategiske programmeringsdokumenter.

Or. en

Begrundelse

Der må skelnes mellem programmeringsafgørelser, der delvist er af politisk karakter -
hvorfor medlovgiverne bør inddrages i etableringen af disse - og rene 
gennemførelsesafgørelser. Ordlyden af de vigtige programmeringsafgørelser er hentet fra 
Formandskonferencens afgørelse af 9. september 2010. Bestemmelserne om, at disse 
elementer skal angives for hvert enkelt finansieringsprogram, er opført i 
Formandskonferencens afgørelse.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit -1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De strategiske programdokumenter 
vedtages, med forbehold af 
bestemmelserne i de individuelle 
instrumenter, i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om den Europæiske 
Unions funktionsmåde. De specifikke 
betingelser for udøvelse af delegation 
fastsættes i de individuelle instrumenter. 
Der fastsættes en bestemmelse om 
hasteprocedure ved delegation af 
beføjelser.
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Or. en

Begrundelse

Klausulen "Med forbehold af" indfører en bestemmelse, der gør det muligt for de individuelle 
instrumenter at bringe strategiske programmeringsafgørelser under den fælles 
beslutningsprocedure som et alternativ til proceduren for delegerede retsakter (i 
overensstemmelse med Formandskonferencens nylige afgørelse)..

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegationens varighed bør fastsættes for 
hvert enkelt instrument, men overskrider 
ikke den dato, der er fastlagt for 
midtvejsevalueringen af instrumenterne, 
som fastsat i artikel 16 i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

En begrænsning af delegationens varighed til midtvejsevalueringen af instrumenterne 
forpligter Kommissionen til at indgive et lovgivningsforslag midtvejs i forløbet om udvidelse 
af de delegerede retsakters varighed, og gør det derved muligt for Parlamentet og Rådet at 
indføre ændringer med henblik på at forbedre instrumenternes virke, hvis dette er nødvendigt.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager årlige eller
flerårige handlingsprogrammer, som om 
nødvendigt baseres på de vejledende
programmeringsdokumenter, der henvises 
til i det gældende instrument.

1. Kommissionen vedtager årlige eller
toårige handlingsprogrammer, som baseres 
på og er i overensstemmelse med de
strategiske programmeringsdokumenter, 
der er fastsat i artikel 2 (-1a).

Or. en
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Begrundelse

Alle gennemførelsesforanstaltninger skal pr. definition baseres på og være i 
overensstemmelse med programmeringsafgørelserne.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Navnlig hvor et handlingsprogram endnu 
ikke er blevet vedtaget, kan Kommissionen 
undtagelsesvist vedtage individuelle 
foranstaltninger på grundlag af de
vejledende programmeringsdokumenter 
efter de samme regler og procedurer som 
for handlingsprogrammer.

Hvor et handlingsprogram endnu ikke er 
blevet vedtaget, kan Kommissionen 
undtagelsesvist vedtage individuelle 
foranstaltninger på grundlag af og i 
overensstemmelse med de strategiske
programmeringsdokumenter, der er 
defineret i artikel 2 (-1a) efter de samme 
regler og procedurer som for 
handlingsprogrammer.

Or. en

Begrundelse

Alle gennemførelsesforanstaltninger skal pr. definition baseres på og være i 
overensstemmelse med programmeringsafgørelserne.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af uforudsete og behørigt
dokumenterede behov, omstændigheder
eller forpligtelser kan Kommissionen 
vedtage særlige foranstaltninger, der ikke 
er omhandlet i de flerårige
programmeringsdokumenter. De særlige 
foranstaltninger kan også anvendes til at 
lette overgangen fra nødhjælp til langsigtet 
udviklingsindsats, herunder 
foranstaltninger, der hjælper 
befolkninger til bedre at modstå 

Under særlige uforudsete og behørigt
dokumenterede omstændigheder kan 
Kommissionen vedtage særlige 
foranstaltninger, der ikke er omhandlet i de
strategiske programmeringsdokumenter.
De særlige foranstaltninger kan anvendes 
til at lette overgangen fra nødhjælp til 
langsigtet udviklingsindsats.
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tilbagevendende kriser.

Or. en

Justification
1. "Unforeseen commitments" is a contradictio in terminis: a commitment is a promise for the 

future, and therefore should be programmable.
2. The transition from humanitarian aid to development aid (LRRD) is specific to the 

Humanitarian Aid Instrument (not currently under revision) and – mainly - the DCI, and 
should therefore be dealt with in the DCI (and other relevant instruments) and the 
humanitarian aid instrument, not in the CIR. The word “development” should therefore be 
deleted.

3. Disaster preparedness in areas with permanent or recurring disaster risks should not be 
done under special measures, but under the normal financial programming – it is 
foreseeable and programmable.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Handlingsprogrammer og individuelle 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, 
og til hvilke Unionens finansielle bistand 
overstiger 10 mio. EUR og særlige 
foranstaltninger, til hvilke Unionens 
finansielle bistand overstiger 30 mio. 
EUR, vedtages efter den 
undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i 
artikel 15, stk. 3.

2. Handlingsprogrammer, individuelle 
foranstaltninger, særlige foranstaltninger
og støtteforanstaltninger, der er omhandlet 
i stk. 1 i denne artikel og i artikel 3, og til 
hvilke Unionens finansielle bistand 
overstiger 10 mio. EUR vedtages efter den 
undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i 
artikel 15, stk. 3

Or. en

Justification

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.
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Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Individuelle foranstaltninger, særlige 
foranstaltninger og støtteforanstaltninger, 
til hvilke Unionens finansielle bistand 
ikke overstiger 10 mio. EUR, vedtages 
efter den rådgivningsprocedure, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 2

Or. en

Justification

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne procedure er ikke påkrævet i 
forbindelse med handlingsprogrammer og 
foranstaltninger, der ligger inden for de 
ovennævnte rammer, og ikke-
grundlæggende ændringer heraf. Ikke-
grundlæggende ændringer er tekniske 
justeringer som f. eks. forlængelse af 
gennemførelsesperioden, omfordeling af 
midler inden for det planlagte budget eller 
forøgelse eller reduktion af budgetter med 
mindre end 20 % af det oprindelige budget, 
såfremt disse ændringer ikke substantielt 
vedrører målene for det oprindelige 
handlingsprogram eller den oprindelige 

Denne procedure er ikke påkrævet i 
forbindelse med ikke-grundlæggende 
ændringer af handlingsprogrammer og 
foranstaltninger, der ligger inden for de 
ovennævnte rammer. Ikke-grundlæggende 
ændringer er tekniske justeringer som 
f.eks. forlængelse af 
gennemførelsesperioden, omfordeling af 
midler inden for det planlagte budget eller 
forøgelse eller reduktion af budgetter med 
mindre end 20 % af det oprindelige budget, 
såfremt disse ændringer ikke substantielt 
vedrører målene for det oprindelige 
handlingsprogram eller den oprindelige 



PE489.521v01-00 20/37 PA\902163DA.doc

DA

foranstaltning. I sådanne tilfælde meddeles 
handlingsprogrammer og foranstaltninger 
og ikke-substantielle ændringer heraf til 
Europa-Parlamentet og Rådet senest en 
måned efter deres vedtagelse.

foranstaltning. I sådanne tilfælde meddeles 
handlingsprogrammer og foranstaltninger 
og ikke-substantielle ændringer heraf til 
Europa-Parlamentet og Rådet senest to 
uger efter deres vedtagelse.

Or. en

Begrundelse

Til gengæld for maksimal fleksibilitet til Kommissionen bør medlovgiverne hurtigt underrettes 
når dette stykke aktiveres (med henblik på at kunne kommunikere på kvalificeret måde med 
deres respektive borgere).   

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I behørigt dokumenterede særligt 
hastende tilfælde, f.eks. kriser, perioder 
efter kriser og situationer præget af 
usikkerhed eller trusler mod demokrati, 
mod retsstaten, menneskerettigheder eller 
grundlæggende frihedsrettigheder, kan 
Kommissionen uden videre vedtage 
øjeblikkeligt gældende 
gennemførelseslovgivning, herunder 
ændringer af eksisterende 
handlingsprogrammer, i overensstemmelse 
med den procedure, der henvises til i 
artikel 15, stk. 4.

3. I behørigt dokumenterede særligt 
hastende tilfælde, f.eks. militære, 
institutionelle eller humanitære kriser, 
eller trusler mod demokrati, mod retsstaten, 
menneskerettigheder eller grundlæggende 
frihedsrettigheder, kan Kommissionen 
uden videre vedtage øjeblikkeligt gældende 
gennemførelseslovgivning, herunder 
ændringer af eksisterende 
handlingsprogrammer, i overensstemmelse 
med den procedure, der henvises til i 
artikel 15, stk. 4. Kommissionen 
underretter Europa-Parlamentet om sin 
beslutning senest 24 timer efter 
vedtagelsen af gennemførelsesretsakten.

Or. en

Justification
1. There is a risk that, if the field of application of this paragraph is not unambiguously 

defined, it may supersede previous measures and “non-emergency” implementing acts 
without any possibility for EP to redress the situation if needed, certainly if - as the 
Commission proposes - the application of these measures can extend until the expiry date 
of the Regulation.

2. "Crises" is too vague and needs to be defined.
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3. "Post crisis and fragility situations" are rather permanent situations and not urgencies or 
emergencies.

4. In return for maximum flexibility for the Commission, the co-legislators should receive 
immediate notification when this paragraph is activated (also for the purpose of 
communicating in an informed way with their constituencies).

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Navnlig for større nye infrastrukturer 
foretages der på projektniveau en passende 
miljøscreening, herunder for 
klimaændringer og indvirkning på 
biodiversitet, som om nødvendigt omfatter 
en vurdering af virkningerne på miljøet 
(VVM), hvis der er tale om miljøfølsomme 
projekter. Hvor det er relevant, anvendes 
der strategiske miljøvurderinger (SMV) 
ved gennemførelsen af sektorprogrammer. 
Det sikres, at interessenterne inddrages i 
miljøvurderingerne, og at offentligheden 
får adgang til resultaterne.

4. Navnlig for nye infrastrukturer foretages 
der på projektniveau en passende 
miljøscreening, herunder for 
klimaændringer og indvirkning på 
biodiversitet, som om nødvendigt omfatter 
en vurdering af virkningerne på miljøet 
(VVM), hvis der er tale om miljøfølsomme 
projekter. Hvor det er relevant, anvendes 
der strategiske miljøvurderinger (SMV) 
ved gennemførelsen af sektorprogrammer. 
Det sikres, at interessenterne inddrages i 
miljøvurderingerne, og at offentligheden 
får adgang til resultaterne. Der bør 
foretages udviklingskonsekvensanalyser 
på projektniveau med henblik på at sikre, 
at udviklingsvenlig politikkohærens og 
principperne om bistandseffektivitet reelt 
indarbejdes i projektdesign og 
-udvælgelse.

Or. en

Begrundelse

1. Ordet "større" bør udgå, da dette indførte mere vilkårlighed i forordningen.

2. Artikel 208, stk. 1 i TEUF foreskriver, at Unionen skal tage hensyn til målene for 
udviklingssamarbejdet i forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke 
udviklingslandene.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-finansiering kan anvendes til at 
dække udgifter til gennemførelse af 
instrumenterne og virkeliggørelse af de 
heri opstillede mål, herunder administrativ 
støtte i forbindelse med forberedelse, 
opfølgning, overvågning, revision og 
evaluering, som er umiddelbart nødvendig 
for en sådan gennemførelse, samt udgifter i 
Unionens delegationer til den 
administrative støtte, der er nødvendig til at 
forvalte foranstaltninger, der finansieres 
under instrumenterne.

1. EU-finansiering kan anvendes til at 
dække udgifter til gennemførelse af 
instrumenterne og virkeliggørelse af de 
heri opstillede mål. Dette gælder
administrativ støtte i forbindelse med 
forberedelse, opfølgning, overvågning, 
revision og evaluering, som er umiddelbart 
nødvendig for en sådan gennemførelse, 
samt udgifter i Unionens delegationer til 
den administrative støtte, der er nødvendig 
til at forvalte foranstaltninger, der 
finansieres under instrumenterne.

Or. en

Begrundelse

Medens Kommissionen gives den nødvendige fleksibilitet til at tilpasse gennemførelsen til 
skiftende forhold, er det nødvendigt at undgå at give den fuldstændig vilkårlige 
skønsbeføjelser. Udtryk som "bl.a.", "herunder" osv. bør derfor så vidt muligt undgås.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Såfremt de aktiviteter, der er omhandlet i 
litra a), b) og c), vedrører de overordnede 
mål for det gældende instrument, der 
gennemføres ved foranstaltningen, kan 
Unionens finansiering dække:

2. Såfremt de aktiviteter, der er omhandlet i 
litra a), b) og c), vedrører de specifikke mål 
for det gældende instrument, der 
gennemføres ved foranstaltningen, kan 
Unionens finansiering dække:

Or. en

Begrundelse

Antallet af sekundære aktiviteter, der finansieres under hvert instrument, bør begrænses med 
henblik på at sikre, at midlerne i så høj grad som muligt anvendes til at nå de specifikke mål 
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for hvert instrument. En begrænsning af deres berettigelse til støtte for instrumentets 
specifikke mål vil bidrage til at opnå dette.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtteforanstaltninger kan finansieres 
uden for rammerne af vejledende 
programmeringsdokumenter. 
Kommissionen vedtager om nødvendigt 
støtteforanstaltninger efter 
rådgivningsproceduren i artikel 15, stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne klausul giver Kommissionen for store skønsbeføjelser og tømmer alle regler om krav 
om finansiering for indhold.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle bistand kan bl.a. 
ydes gennem følgende former for 
finansiering, der er fastsat ved 
finansforordningen:

1. Unionens finansielle bistand kan ydes 
gennem følgende former for finansiering, 
der er fastsat ved finansforordningen:

Or. en

Begrundelse

Medens Kommissionen gives den nødvendige fleksibilitet til at tilpasse gennemførelsen til 
skiftende forhold, er det nødvendigt at undgå at give den fuldstændig vilkårlige 
skønsbeføjelser. Udtryk som "bl.a.", "herunder" osv. bør derfor så vidt muligt undgås.
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidrag til trustfonde, der etableres af 
Kommissionen

d) bidrag til trustfonde, der etableres af 
Kommissionen, forudsat at bidrag fra et 
specifikt instrument udelukkende vil blive 
anvendt til opnåelse af dette instruments 
mål

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til finansforordningen kan 
Unionens finansielle bistand også ydes 
gennem bidrag til internationale, regionale 
eller nationale fonde, f. eks. fonde, der er 
etableret eller forvaltes af Den Europæiske 
Investeringsbank, internationale 
organisationer, medlemsstater eller af 
partnerlande og -regioner, med henblik på 
at tiltrække fælles samfinansiering fra en 
række donorer eller til fonde, der er 
oprettet af en eller flere donorer med sigte 
på fælles gennemførelse af projekter.

I henhold til finansforordningen kan 
Unionens finansielle bistand også ydes 
gennem bidrag til internationale, regionale 
eller nationale fonde, f. eks. fonde, der er 
etableret eller forvaltes af Den Europæiske 
Investeringsbank, internationale 
organisationer, medlemsstater eller af 
partnerlande og -regioner, med henblik på 
at tiltrække fælles samfinansiering fra en 
række donorer eller til fonde, der er 
oprettet af en eller flere donorer med sigte 
på fælles gennemførelse af projekter.
Internationale finansielle institutioner 
uden for EU kan deltage i EU's 
finansielle investeringsinstrumenter, som 
f.eks. blandingsmekanismer, på betingelse 
af, at de accepterer EU-standarder og -
politikker og af, at EU's finansielle 
institutioner gives adgang til 
aktionærernes midler i disse institutioner.

Or. en
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansiel bistand i form af budgetstøtte, 
som fastsat i litra c) og i 
overensstemmelse med artikel [...] i 
finansforordningen bør kun ydes a) på 
grundlag af målbare mål og 
resultatindikatorer b) når partnerlandets 
forvaltning af offentlige udgifter er 
tilstrækkelig gennemskuelig, pålidelig og 
effektiv og d) når det har udført 
hensigtsmæssige sektorspecifikke eller 
makroøkonomiske politikker, der 
bedømmes positivt af dets vigtigste 
donorer, herunder, herunder eventuelt de 
internationale finansielle institutioner. 
Kommissionen skal, før den godkender en 
finansieringsaftale, søge garantier fra 
partnerlandenes regeringer om, at de vil 
fremme eller tillade Unionen at fremme 
og støtte bestræbelser på at udvikle 
kapaciteter til national parlamentarisk 
kontrol og revision, herunder 
offentlighedens adgang til information.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne "...når partnerlandets forvaltning..." , der allerede indgår i det nuværende 
DCI (artikel 25) og i det nuværende ENPI, bør være en betingelse i klausulen om 
budgetstøtte, som det er tilfældet i de nuværende instrumenter. Bestemmelserne er også i 
overensstemmelse med artikel 14 i konklusionerne fra Rådet (udenrigsanliggender) af 14. maj 
om EU's fremtidige tilgang til budgetstøtte til tredjelande og er ligeledes en del af 
Budgetudvalgets udkast til betænkning om ændring af finansforordningen, men ikke af den 
nuværende finansforordning.  De bør derfor indgå i denne forordning.
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ydelse af Unionens finansielle bistand, 
gennem alle de former for finansiering, 
der er fastsat i stk. 1 er betinget af, at de 
modtagende parter forpligter sig til at 
opfylde krav, der sikrer, at Unionens 
bistand synliggøres. Kommissionen 
fastsætter sådanne passende mindstekrav 
i tæt samarbejde med modtagerne, og 
overholdelsen af disse krav overvåges.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De former for finansiering, der er 
omhandlet i stk. 1 og i artikel 6, stk. 1, og 
de gennemførelsesmetoder, der er 
omhandlet i stk. 3, vælges på grundlag af 
egnethed med hensyn til at nå de specifikke 
mål med foranstaltningerne, bl.a. under 
hensyn til kontrolomkostningerne, den 
administrative byrde og den forventede 
risiko for ikke-overholdelse af regler. For 
tilskud omfatter dette overvejelser om 
anvendelse af faste beløb, faste satser og 
enhedsomkostninger.

4. De former for finansiering, der er 
omhandlet i stk. 1 og i artikel 6, stk. 1, og 
de gennemførelsesmetoder, der er 
omhandlet i stk. 3, vælges på grundlag af 
egnethed med hensyn til at nå de specifikke 
mål med foranstaltningerne, under hensyn 
til kontrolomkostningerne, den 
administrative byrde og den forventede 
risiko for ikke-overholdelse af regler. For 
tilskud omfatter dette overvejelser om 
anvendelse af faste beløb, faste satser og 
enhedsomkostninger.

Or. en

Begrundelse

Medens Kommissionen gives den nødvendige fleksibilitet til at tilpasse gennemførelsen til 
skiftende forhold, er det nødvendigt at undgå at give den fuldstændig vilkårlige 
skønsbeføjelser. Udtryk som "bl.a.", "herunder" osv. bør derfor så vidt muligt undgås.
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Samarbejde mellem Unionen og dens 
partnere under anvendelse af finansiering 
som omhandlet i stk. 1 eller artikel 6, stk. 
1, kan bl.a. udmønte sig i:

6. Samarbejde mellem Unionen og dens 
partnere under anvendelse af finansiering 
som omhandlet i stk. 1 eller artikel 6, stk. 
1, kan udmønte sig i:

Or. en

Begrundelse

Medens Kommissionen gives den nødvendige fleksibilitet til at tilpasse gennemførelsen til 
skiftende forhold, er det nødvendigt at undgå at give den fuldstændig vilkårlige 
skønsbeføjelser. Udtryk som "bl.a.", "herunder" osv. bør derfor så vidt muligt undgås.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle leverancer og varer, der købes 
under en indkøbskontrakt eller under en 
tilskudsaftale, der finansieres under denne 
forordning, skal hidrøre fra et 
støtteberettiget land. De kan imidlertid 
have oprindelse i et hvilket som helst land 
ved anvendelse af proceduren med 
forhandling på konkurrencevilkår. I denne 
forordning forstås "oprindelse" som fastsat 
i den relevante EU-lovgivning om 
oprindelsesregler til toldmæssige formål.

4. Alle leverancer og varer, herunder 
varer, arbejde eller tjenesteydelser, der er 
omfattet af OECD-DAC's retningslinjer 
for god indkøbspraksis, der købes under 
en indkøbskontrakt eller under en 
tilskudsaftale, der finansieres under denne 
forordning, skal hidrøre fra et 
støtteberettiget land. Anvendelse af 
nationale indkøbssystemer bør automatisk 
vælges, når modtageren af det nævnte 
tilskud er et land, der står på DAC's liste 
over modtagere af officiel 
udviklingsbistand fra OECD.  De kan 
imidlertid have oprindelse i et hvilket som 
helst land ved anvendelse af proceduren 
med forhandling på konkurrencevilkår. I 
denne forordning forstås "oprindelse" som 
fastsat i den relevante EU-lovgivning om 
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oprindelsesregler til toldmæssige formål.

Or. en

Begrundelse

Der sigtes med dette ændringsforslag på at bringe reglerne om indkøb og tildeling af 
kontrakter i overensstemmelse med OECD-DAC's henstillinger af 2001 og 2008 om ubunden 
officiel udviklingsbistand til de mindst udviklede lande og stærkt gældstyngede fattige lande.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvor finansforordningen fastsætter 
skønsbeføjelser med hensyn til valget af 
leverandør, prioriteres i givet fald lokale og 
regionale indkøb.

6. Hvor finansforordningen fastsætter 
skønsbeføjelser med hensyn til valget af 
leverandør, prioriteres lokale og regionale 
indkøb.

Or. en

Begrundelse

Der sigtes med dette ændringsforslag på at bringe reglerne om indkøb og tildeling af 
kontrakter i overensstemmelse med OECD-DAC's henstillinger af 2001 og 2008 om ubunden 
officiel udviklingsbistand til de mindst udviklede lande og stærkt gældstyngede fattige lande.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Uanset alle andre regler kan 
støtteberettigelse som omhandlet i dette 
afsnit begrænses med hensyn til ansøgernes 
statsborgerskab, geografiske placering eller 
art, om nødvendigt for så vidt angår 
foranstaltningens art og mål og i det 
omfang, det er nødvendigt for effektiv 
gennemførelse heraf. Sådanne 
restriktioner kan navnlig gælde for 
deltagelse i tildelingsprocedurer i 

7. I særlige og behørigt begrundede 
tilfælde kan støtteberettigelse som 
omhandlet i dette afsnit begrænses med 
hensyn til ansøgernes statsborgerskab, 
geografiske placering eller art, om 
nødvendigt for så vidt angår 
foranstaltningens specifikke art og mål og i 
det omfang, det er nødvendigt for effektiv 
gennemførelse heraf.
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forbindelse med grænseoverskridende 
samarbejdsforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at bringe reglerne om indkøb og tildeling af kontrakter i overensstemmelse 
med OECD-DAC's henstillinger af 2001 og 2008 om ubunden officiel udviklingsbistand til de 
mindst udviklede lande og stærkt gældstyngede fattige lande, bør fravigelser være 
undtagelsestilfælde og så sjældne som muligt.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udviklingslande og -territorier som
defineret af OECD's Komité for 
Udviklingsbistand ("OECD-DAC"), som 
ikke er medlemmer af G-20-gruppen, og 
oversøiske lande og territorier, der er 
omfattet af Rådets afgørelse [2001/822/EF 
af 27. november 2001]

c) udviklingslande og -territorier som er 
opført på DAC's liste over modtagere af 
officiel udviklingsbistand, der 
offentliggøres af OECD's Komité for 
Udviklingsbistand ("OECD-DAC"), og 
oversøiske lande og territorier, der er 
omfattet af Rådets afgørelse [2001/822/EF 
af 27. november 2001]

Or. en

Justification

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udviklingslande som defineret af 
OECD-DAC, der er medlemmer af G-20-
gruppen, og andre lande og territorier, 
når de er omfattet af foranstaltninger, der 
er finansieret af Unionen under de 
instrumenter, som er omhandlet i denne 
artikel

udgår

Or. en

Justification

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) et medlem af OECD-DAC i tilfælde af 
kontrakter, der gennemføres i et af de 
mindst udviklede lande som defineret af 
OECD-DAC.

f) et medlem af OECD-DAC i tilfælde af 
kontrakter, der gennemføres i et af de 
mindst udviklede lande eller et stærkt 
gældstynget fattigt land (HIPC), som er 
opført på DAC's liste over modtagere af
officiel udviklingsbistand, der 
offentliggøres af OECD-DAC.

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på at bringe reglerne om indkøb og tildeling af kontrakter i overensstemmelse 
med DAC's henstillinger af 2001 og 2008 om ubunden officiel udviklingsbistand til LDC-
lande og HIPC-lande. Denne forordning må for at være i overensstemmelse med henstillingen 
omfatte OECD's medlemsstater (ikke OECD-DAC's medlemsstater), idet OECD-DAC's 
definition af ubunden bistand omfatter alle OECD-medlemmers støtteberettigelse (og ikke 
blot DAC-medlemmer, eftersom ikke alle OECD-medlemmer er DAC-medlemmer). 
Bestemmelserne skal for at være i overensstemmelse med bestemmelserne også dække 
kontrakter, der gennemføres i et HIPC-land.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) lande med traditionelle økonomiske og 
handelsmæssige forbindelser eller med 
geografiske forbindelser til 
nabomodtagerlande eller

a) lande med traditionelle økonomiske og 
handelsmæssige forbindelser eller med 
geografiske forbindelser til 
nabomodtagerlande eller -regioner eller

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen overvåger og reviderer 
regelmæssigt sine foranstaltninger og 
evaluerer resultaterne af gennemførelsen af 
sektorpolitikker og –foranstaltninger og 
programmeringens effektivitet, eventuelt 
ved hjælp af uafhængige eksterne 
evalueringer, for at efterprøve, om målene 
nås, og for at kunne formulere henstillinger 
om en forbedring af fremtidige operationer.

1. Kommissionen overvåger og reviderer 
regelmæssigt sine foranstaltninger og 
evaluerer resultaterne af gennemførelsen af 
sektorpolitikker og –foranstaltninger og 
programmeringens effektivitet, eventuelt 
ved hjælp af uafhængige eksterne 
evalueringer, for at efterprøve, om målene 
nås, og for at kunne formulere henstillinger 
om en forbedring af fremtidige operationer. 
Disse evalueringer foretages på baggrund 
af forud fastsatte, klare, gennemsigtige og 
målbare indikatorer. Der tages behørigt 
hensyn til forslag fra Europa-Parlamentet 
og Rådet om uafhængige eksterne 
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evalueringer.

Or. en

Begrundelse

Sætningen "forslag fra Europa-Parlamentet" er allerede indeholdt i det nuværende DCI 
(artikel 33: "Evaluering").

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen sender sine 
evalueringsrapporter til Europa-
Parlamentet og til Rådet til orientering.
Medlemsstaterne kan anmode om drøftelse 
af særlige evalueringer i de udvalg, der er 
nævnt i artikel 15. Der tages højde for 
resultaterne ved fastlæggelse af 
programmer og tildeling af midler.

2. Kommissionen sender sine 
evalueringsrapporter til Europa-
Parlamentet og til Rådet. Europa-
Parlamentet og medlemsstaterne kan 
anmode om drøftelse af særlige 
evalueringer i de udvalg, der er nævnt i 
artikel 15. Der tages højde for resultaterne 
ved fastlæggelse af programmer og 
tildeling af midler.

Or. en

Begrundelse

Selv om Europa-Parlamentet ikke er medlem af forvaltningskomitéerne, bør det have ret til at 
sende evalueringer tilbage til disse komitéer.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen inddrager i et passende 
omfang alle relevante berørte parter i 
evalueringen af den EU-bistand, der ydes i 
henhold til denne forordning.

3. Kommissionen inddrager alle relevante 
berørte parter, herunder ikke-statslige 
aktører og lokale myndigheder, i 
evalueringen af den EU-bistand, der ydes i 
henhold til denne forordning.
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Or. en

Begrundelse

Inddragelsen af ikke-statslige aktører og lokale myndigheder er allerede aftalt i den 
nuværende DCI (artikel 33: "Evaluering")..

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den toårlige rapport skal indeholde 
oplysninger for det foregående år om de 
finansierede foranstaltninger, 
overvågnings- og evalueringsresultater, 
inddragelse af relevante partnere og 
gennemførelse af budgetforpligtelser og -
betalinger. Rapporten skal desuden 
indeholde en vurdering af resultaterne af 
Unionens finansielle bistand, så vidt muligt 
under anvendelse af særlige og målelige 
indikatorer for, hvilken rolle bistanden 
spiller for gennemførelsen af de mål, der 
er opstillet for instrumenterne.

2. Den toårlige rapport skal indeholde 
oplysninger for det foregående år om de 
finansierede foranstaltninger, 
overvågnings- og evalueringsresultater, 
inddragelse af alle relevante partnere og 
gennemførelse af budgetforpligtelser og -
betalinger. Rapporten skal desuden med 
henblik på at nå målene for hvert enkelt 
instrument indeholde en vurdering af
komplementaritet og synergier mellem de 
instrumenter, der finansieres under EU's 
budget, og vurdere resultaterne af 
Unionens finansielle bistand, på baggrund 
af forud fastsatte, klare, gennemsigtige og 
målbare indikatorer. Rapporten skal for
så vidt angår DCI og alle aktioner 
vedrørende klimaændringer ligeledes 
tydeligt påvise løftestangseffekten af de 
midler, som geares gennem den private 
sektor, samt deres bidrag til 
fattigdomsudryddelse og deres tilpasning 
til principperne om bistandseffektivitet, 
eller, når det drejer sig om 
klimafinansiering, deres 
overensstemmelse med de prioriterede 
områder og forpligtelser for FN's 
rammekonvention om klimaændringer.

Or. en
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Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler, som tildeles under 
instrumenterne, vil være omfattet af et 
system med årlig opfølgning baseret på 
OECD-metoden ("Rio-markører"), der er 
integreret i den eksisterende metode til 
resultatstyring af EU-programmer, og som 
skal anvendes til kvantificering af udgifter 
vedrørende klimaindsats og biodiversitet i 
forbindelse med handlingsprogrammer og 
individuelle og specielle foranstaltninger, 
der henvises til i artikel 2, stk. 1, og 
resultaterne herfra skal indgå i evalueringer 
og i de rapporter, der fremlægges hvert
andet år. Der foretages på grundlag af de 
vedtagne vejledende
programmeringsdokumenter et årligt skøn 
over de samlede udgifter i forbindelse med 
klimaindsats og biodiversitet.

De midler, som tildeles under 
instrumenterne, vil være omfattet af et 
system med årlig opfølgning baseret på 
OECD-metoden ("Rio-markører"), der er 
integreret i den eksisterende metode til 
resultatstyring af EU-programmer, og som 
skal anvendes til kvantificering af udgifter 
vedrørende klimaindsats og biodiversitet i 
forbindelse med handlingsprogrammer og 
individuelle og specielle foranstaltninger, 
der henvises til i artikel 2, stk. 1, og 
resultaterne herfra skal indgå i evalueringer 
og i de rapporter, der fremlægges hvert år. 
Der foretages på grundlag af de vedtagne
strategiske programmeringsdokumenter et 
årligt skøn over de samlede udgifter i 
forbindelse med klimaindsats og 
biodiversitet samt en særskilt beregning af 
de midler, der er tildelt og skal tildeles 
udviklingslandene til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
internationale forpligtelser.

Or. en

Begrundelse

Opdelte data om finansiering i forbindelse med klimaændringer er nødvendige for at sætte 
medlovgiverne i stand til at kontrollere de forpligtelser EU indgik i 2009 på COP15-
klimakonferencen i København, med henblik på at skabe "nye og supplerende ressourcer" til 
modvirkning og tilpasning af klimaændringer i udviklingslandene.
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Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En observatør fra Den Europæiske 
Investeringsbank deltager i udvalgets 
arbejde vedrørende spørgsmål, der 
vedrører banken.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er indeholdt i de fleste nuværende finansieringsinstrumenter.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den vedtagne afgørelse forbliver i kraft i
gyldighedsperioden for det dokument, det 
handlingsprogram eller den foranstaltning, 
der er blevet ændret.

Den vedtagne afgørelse forbliver i kraft i
en periode, der angives i det dokument, det 
handlingsprogram eller den foranstaltning, 
der er blevet ændret, men overskrider ikke 
seks måneder fra dennes vedtagelse.

Or. en

Justification

This procedure is proposed by the Commission only for "immediately applicable 
implementing acts, including amendments to existing action programmes and measures" in 
cases of emergency. The procedure is the examination procedure, but with an exception 
which gives Commission the power to “adopt an implementing act which shall apply 
immediately, without its prior submission to a committee, and shall remain in force for a 
period not exceeding 6 months unless the basic act provides otherwise”. Extending this period 
to the duration of the document (which could be the duration of the Regulation itself) would 
amount to giving the Commission a blank check, without any possibility for the European 
Parliament to alter or revoke the decision and with hardly any possibility of exercising 
scrutiny over it.
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Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 16 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revision og evaluering af instrumenterne Midtvejsrevision og evaluering af 
instrumenterne

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremlægger senest den 
31. december 2017 en rapport om 
virkeliggørelsen af målene for hvert enkelt 
instrument ved hjælp af resultat- og 
konsekvensindikatorer for 
ressourceanvendelsens effektivitet og 
instrumenternes EU-merværdi til brug for 
en afgørelse om revision, ændring eller 
indstilling af den type foranstaltninger, der 
gennemføres under instrumenterne.
Rapporten skal desuden vurdere 
mulighederne for forenkling, intern og 
ekstern kohærens, alle målenes fortsatte 
relevans samt foranstaltningernes bidrag 
til Unionens prioriteter med hensyn til 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
Der skal heri tages hensyn til eventuelle 
resultater og konklusioner for så vidt angår 
instrumenternes langsigtede effekt.

1. Kommissionen fremlægger senest den 
31. marts 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet med en evaluering 
af gennemførelsen af hvert enkelt 
instrument og af denne forordning i de 
første tre år, og om virkeliggørelsen af 
målene for hvert enkelt instrument ved 
hjælp af resultat- og konsekvensindikatorer 
for ressourceanvendelsens effektivitet og 
instrumenternes EU-merværdi til brug for 
en afgørelse om revision, ændring eller 
indstilling af den type foranstaltninger, der 
gennemføres under instrumenterne.
Rapporten skal desuden vurdere 
mulighederne for forenkling, intern og 
ekstern kohærens, herunder 
udviklingsvenlig politikkohærens samt
målenes fortsatte relevans. Der skal heri 
tages hensyn til eventuelle resultater og 
konklusioner for så vidt angår 
instrumenternes langsigtede effekt.

Or. en

Justification
1. The sentence “the Commission shall submit ...” is already present in the current DCI 

(Article 40: “Review”)
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2. What should be assessed is not only “European added value”, but also added value 
towards the achievement of the objectives of the instruments themselves.

3. The sentence “contribution to the EU priorities for smart, sustainable and inclusive 
growth” should be deleted – it is not relevant for all instruments in the area of external 
action (e.g. DCI, IfS, EIDHR) and should therefore be included in the specific Instruments, 
where relevant.

4. The obligation for Policy Coherence for Development of all EU actions is contained in 
Article 208 TFEU.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. januar 2014. Den anvendes fra den 1. januar 2014 til 
den 31. december 2020.

Or. en

Begrundelse

Der bør indgå en udløbsdato for den nye forordning. Udløbsdatoen bør falde sammen med 
varigheden af den nye flerårige finansieringsramme.


