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Ændringsforslag 16
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionen bestræber sig på gennem 
dialog og samarbejde med tredjelande at 
fremme, udvikle og konsolidere værdier 
som frihed, demokrati, respekt for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, principperne om 
lighed og retsstatsprincippet.

(3) Unionen bestræber sig på gennem 
dialog og samarbejde med tredjelande at 
fremme, udvikle og konsolidere værdier 
som frihed, demokrati, respekt for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, principperne om 
lighed og retsstatsprincippet, og gennem 
betinget anvendelse af støtteinstrumenter, 
hvis de pågældende lande ikke viser 
fremskridt i opnåelsen af demokratiske 
udviklingsmål.

Or. it

Ændringsforslag 17
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionen bestræber sig på gennem 
dialog og samarbejde med tredjelande at 
fremme, udvikle og konsolidere værdier 
som frihed, demokrati, respekt for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, principperne om 
lighed og retsstatsprincippet.

(3) Unionen bestræber sig på gennem 
dialog og samarbejde med tredjelande at 
fremme, udvikle og konsolidere værdier 
som frihed, demokrati, respekt for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, principperne om 
lighed, under særlig hensyntagen til 
beskyttelse af rettigheder for sårbare 
grupper, såsom mindretal, og 
retsstatsprincippet.

Or. en



PE487.961v01-00 4/23 AM\900410DA.doc

DA

Ændringsforslag 18
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Medens det er i Unionens interesse at 
yde et bidrag til sine naboers 
demokratiske udvikling, afhænger 
udviklingen af den europæiske 
naboskabspolitik i væsentlig grad af de 
pågældende landes og deres befolkningers 
vilje til at dele de værdier, som Den 
Europæiske Union er baseret på.

Or. en

Ændringsforslag 19
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Siden naboskabspolitikken blev 
lanceret, har den i betydelig grad styrket 
forbindelserne med partnerlandene og givet 
håndgribelige fordele for både Unionen og 
dens partnere.

(4) Siden naboskabspolitikken blev 
lanceret, har den i betydelig grad styrket 
forbindelserne med partnerlandene og givet 
håndgribelige fordele for både Unionen og 
dens partnere. I betragning af den sociale 
og politiske krise som Nordafrika var 
involveret i 2011, og at mange af de 
berørte lande stadig er påvirket af den 
heraf følgende ustabile tilstand, bør 
indsatsen under naboskabspolitkken 
styrkes, navnlig for så vidt angår dens 
demokratiske udviklingsmål.

Or. it

Ændringsforslag 20
Jutta Steinruck



AM\900410DA.doc 5/23 PE487.961v01-00

DA

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Inden for rammerne af den europæiske 
naboskabspolitik tilbyder Unionen 
naboskabslandene et privilegeret forhold, 
der bygger på gensidig tilslutning til og 
fremme af værdier som demokrati og 
respekt for menneskerettighederne, 
retsstatsprincippet, god forvaltningspraksis 
og de markedsøkonomiske principper og 
en bæredygtig udvikling.

(5) Inden for rammerne af den europæiske 
naboskabspolitik tilbyder Unionen 
naboskabslandene et privilegeret forhold, 
der bygger på gensidig tilslutning til og 
fremme af værdier som demokrati og 
respekt for menneskerettighederne, 
retsstatsprincippet, god forvaltningspraksis,  
beskæftigelse, udvikling inden for 
menneskelige ressourcer, social 
beskyttelse og de markedsøkonomiske 
principper og en bæredygtig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 21
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Inden for rammerne af den europæiske 
naboskabspolitik tilbyder Unionen 
naboskabslandene et privilegeret forhold, 
der bygger på gensidig tilslutning til og 
fremme af værdier som demokrati og 
respekt for menneskerettighederne, 
retsstatsprincippet, god forvaltningspraksis 
og de markedsøkonomiske principper og 
en bæredygtig udvikling.

(5) Inden for rammerne af den europæiske 
naboskabspolitik tilbyder Unionen 
naboskabslandene et privilegeret forhold, 
der bygger på gensidig tilslutning til og 
fremme af værdier som demokrati og 
respekt for menneskerettighederne, 
retsstatsprincippet, god forvaltningspraksis 
og de markedsøkonomiske principper og 
en bæredygtig udvikling med særlig fokus 
på at styrke civilsamfundet.

Or. en

Ændringsforslag 22
Konstantinos Poupakis
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det er desuden vigtigt at fremme og 
lette samarbejdet til fælles gavn for 
Unionen og dens partnere, navnlig ved at 
samle bidragene fra interne og eksterne 
instrumenter på EU-budgettet, bl.a. til 
samarbejde på tværs af grænserne og 
infrastrukturprojekter af interesse for 
Unionen, som går gennem naboskabslande 
og berører andre samarbejdsområder.

(9) Det er desuden vigtigt at fremme og 
lette samarbejdet til fælles gavn for 
Unionen og dens partnere, navnlig gennem 
den bedste og mest effektive koordinering 
af de ydede ressourcer og ved at samle 
bidragene fra interne og eksterne 
instrumenter på EU-budgettet, bl.a. til 
samarbejde på tværs af grænserne og 
infrastrukturprojekter af interesse for 
Unionen, som går gennem naboskabslande 
og berører andre samarbejdsområder.

Or. el

Ændringsforslag 23
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det er desuden vigtigt at fremme og 
lette samarbejdet til fælles gavn for 
Unionen og dens partnere, navnlig ved at 
samle bidragene fra interne og eksterne 
instrumenter på EU-budgettet, bl.a. til 
samarbejde på tværs af grænserne og 
infrastrukturprojekter af interesse for 
Unionen, som går gennem naboskabslande 
og berører andre samarbejdsområder.

(9) Det er desuden vigtigt at fremme og 
lette samarbejdet, bl.a. med støtte fra 
Unionens agenturer, til fælles gavn for 
Unionen og dens partnere, navnlig ved at 
samle bidragene fra interne og eksterne 
instrumenter på EU-budgettet, bl.a. til 
samarbejde på tværs af grænserne og 
infrastrukturprojekter af interesse for 
Unionen, som går gennem naboskabslande.
og berører andre samarbejdsområder.

Or. en

Ændringsforslag 24
Milan Cabrnoch
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Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der er brug for stadig flere midler til 
finansieringen af Den Europæiske Unions 
eksterne støtte, men Unionens økonomiske 
og budgetmæssige situation begrænser de 
midler, der er til rådighed til denne støtte. 
Kommissionen er derfor nødt til at sikre 
den mest effektive anvendelse af de 
disponible midler ved at anvende 
finansielle instrumenter, der giver en 
løftestangsvirkning. Denne virkning kan 
øges ved at gøre det muligt at anvende og 
genanvende de midler, der er investeret og 
genereret via de finansielle instrumenter.

(19) Der er brug for stadig flere midler til 
finansieringen af Den Europæiske Unions 
eksterne støtte, men Unionens økonomiske 
og budgetmæssige situation begrænser de 
midler, der er til rådighed til denne støtte. 
Kommissionen er derfor nødt til at sikre 
den mest effektive anvendelse af de 
disponible midler ved at anvende 
finansielle instrumenter, der giver en 
løftestangsvirkning. Denne virkning kan 
øges ved at gøre det muligt at anvende og 
genanvende de midler, der er investeret og 
genereret via de finansielle instrumenter.
Målene med den europæiske 
naboskabspolitik bør ligeledes defineres 
tydeligt og derved fastlægge kriterier for 
vurderingen af resultater.

Or. en

Ændringsforslag 25
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der er brug for stadig flere midler til 
finansieringen af Den Europæiske Unions 
eksterne støtte, men Unionens økonomiske 
og budgetmæssige situation begrænser de 
midler, der er til rådighed til denne støtte.
Kommissionen er derfor nødt til at sikre 
den mest effektive anvendelse af de 
disponible midler ved at anvende 
finansielle instrumenter, der giver en 
løftestangsvirkning. Denne virkning kan 
øges ved at gøre det muligt at anvende og 
genanvende de midler, der er investeret og 
genereret via de finansielle instrumenter.

(19) Der er brug for stadig flere midler til 
finansieringen af Den Europæiske Unions 
eksterne støtte, men Unionens økonomiske 
og budgetmæssige situation begrænser de 
midler, der er til rådighed til denne støtte.
Kommissionen er derfor nødt til at sikre 
den mest effektive og gennemsigtige
anvendelse af de disponible midler ved at 
anvende finansielle instrumenter, der giver 
en løftestangsvirkning. Denne virkning kan 
øges ved at gøre det muligt at anvende og 
genanvende de midler, der er investeret og 
genereret via de finansielle instrumenter.
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Or. el

Ændringsforslag 26
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Ligebehandling af mænd og kvinder
og bekæmpelse af forskelsbehandling 
udgør tværgående mål i forbindelse med 
alle de foranstaltninger, der gennemføres 
inden for rammerne af denne forordning.

(21) Ligebehandling af mænd og kvinder,
bekæmpelse af forskelsbehandling, 
arbejdstagernes rettigheder samt social 
beskyttelse udgør tværgående mål i 
forbindelse med alle de foranstaltninger, 
der gennemføres inden for rammerne af 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 27
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Beskyttelse af sårbare gruppers 
rettigheder og social integration bør 
ligeledes prioriteres.

Or. en

Ændringsforslag 28
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Unionen bestræber sig sammen med 
sine partnere verden over på at fremme 
kravet om værdigt arbejde og ratifikationen 
og en effektiv gennemførelse af de 
internationalt anerkendte arbejdsstandarder 
og multilaterale miljøaftaler.

(22) Unionen bestræber sig sammen med 
sine partnere verden over på at fremme 
kravet om værdigt arbejde og ratifikationen 
og en effektiv gennemførelse af de 
internationalt anerkendte arbejdsstandarder 
og multilaterale miljøaftaler. I denne 
forbindelse bør partnerlandene opfordres 
til at ratificere alle centrale ILO-
konventioner og tilpasse den nationale 
lovgivning til disse konventioner.

Or. en

Ændringsforslag 29
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Unionen bestræber sig sammen med 
sine partnere verden over på at fremme 
kravet om værdigt arbejde og ratifikationen 
og en effektiv gennemførelse af de 
internationalt anerkendte arbejdsstandarder 
og multilaterale miljøaftaler.

(22) Unionen bestræber sig sammen med 
sine partnere verden over på at fremme 
kravet om værdigt arbejde og social dialog 
samt ratifikationen og en effektiv 
gennemførelse af de internationalt 
anerkendte arbejdsstandarder og 
multilaterale miljøaftaler.

Or. el

Ændringsforslag 30
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Unionen bør støtte partnerlandene i 
deres bestræbelser på at skabe 
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beskæftigelse og forbedre arbejdstagernes 
beskæftigelsesegnethed, håndtere 
arbejdsmarkedsproblemer og udvikle 
sociale politikker.

Or. en

Ændringsforslag 31
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Unionen bør støtte partnerlandene i 
at indføre strengere 
arbejdsmarkedslovgivning for at beskytte 
børn mod arbejdsvilkår, der har karakter 
af udnyttelse, samt i at skride ind 
omgående for at udrydde ulovligt 
børnearbejde.

Or. en

Ændringsforslag 32
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22b) Målene med denne forordning bør 
omfatte styrkelse af civilsamfundet og 
dialogen med arbejdsmarkedets parter 
såvel som støtte til de nødvendige 
strukturelle økonomiske, sociale og 
uddannelsesmæssige forbedringer i 
partnerlandene.

Or. en
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Ændringsforslag 33
Mara Bizzotto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, retsstatsprincippet 
og principperne om lighed, at skabe et 
velforankret og bæredygtigt demokrati, at 
fremme god forvaltningspraksis og at 
udvikle et velfungerende civilsamfund, der 
omfatter arbejdsmarkedets parter

a) at sikre respekt for
menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, retsstatsprincippet 
og principperne om lighed, for at skabe et 
velforankret og bæredygtigt demokrati, for 
god forvaltningspraksis og for at udvikle et 
velfungerende civilsamfund, der omfatter 
arbejdsmarkedets parter

Or. it

Ændringsforslag 34
Konstantinos Poupakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, retsstatsprincippet 
og principperne om lighed, at skabe et 
velforankret og bæredygtigt demokrati, at 
fremme god forvaltningspraksis og at 
udvikle et velfungerende civilsamfund, der 
omfatter arbejdsmarkedets parter

a) at fremme menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, retsstatsprincippet 
og principperne om lighed, at skabe et 
velforankret og bæredygtigt demokrati, at 
fremme god forvaltningspraksis og 
gennemsigtige procedurer samt at udvikle 
et velfungerende civilsamfund, der 
omfatter arbejdsmarkedets parter

Or. el

Ændringsforslag 35
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, retsstatsprincippet 
og principperne om lighed, at skabe et 
velforankret og bæredygtigt demokrati, at 
fremme god forvaltningspraksis og at 
udvikle et velfungerende civilsamfund, der 
omfatter arbejdsmarkedets parter

a) at fremme menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, retsstatsprincippet 
og principperne om social retfærdighed og 
lighed, at skabe et velforankret og 
bæredygtigt demokrati, at fremme god 
forvaltningspraksis og at udvikle et 
velfungerende civilsamfund, der omfatter 
arbejdsmarkedets parter

Or. fi

Ændringsforslag 36
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at fremme sårbare gruppers, f.eks. 
mindretals, rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 37
Mara Bizzotto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at sikre en gradvis integration på 
Unionens indre marked og et øget 
sektorsamarbejde og samarbejde på tværs 
af sektorer, bl.a. via en lovgivningsmæssig 
tilnærmelse og harmonisering af reglerne 
til EU-standarder og andre relevante 
internationale standarder, opbygning af de 
tilknyttede institutioner og investeringer, 
navnlig via fælles net

b) at sikre en gradvis integration på 
Unionens indre marked og et øget 
sektorsamarbejde og samarbejde på tværs 
af sektorer, bl.a. via en lovgivningsmæssig 
tilnærmelse og harmonisering af reglerne 
til EU-standarder og andre relevante 
internationale standarder, opbygning af de 
tilknyttede institutioner og investeringer, 
navnlig via fælles net. Det er imidlertid 
altafgørende, at den økonomiske 
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integration ikke fører til illoyal 
konkurrence på det indre marked

Or. it

Ændringsforslag 38
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at sikre en gradvis integration på 
Unionens indre marked og et øget 
sektorsamarbejde og samarbejde på tværs 
af sektorer, bl.a. via en lovgivningsmæssig 
tilnærmelse og harmonisering af reglerne 
til EU-standarder og andre relevante 
internationale standarder, opbygning af de 
tilknyttede institutioner og investeringer, 
navnlig via fælles net

b) at sikre en gradvis integration på 
Unionens indre marked og et øget 
sektorsamarbejde og samarbejde på tværs 
af sektorer, bl.a. via en lovgivningsmæssig 
tilnærmelse og harmonisering af reglerne 
til EU-standarder og andre relevante 
internationale standarder, opbygning af de 
tilknyttede institutioner og investeringer, 
navnlig via fælles net og 
kompetenceudvikling

Or. en

Ændringsforslag 39
Riikka Manner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at sikre en gradvis integration på EU's 
indre marked og et øget sektorsamarbejde 
og samarbejde på tværs af sektorer, bl.a. 
via en lovgivningsmæssig tilnærmelse og 
harmonisering af reglerne til EU-
standarder og andre relevante 
internationale standarder, opbygning af 
tilknyttede institutioner og investeringer, 
navnlig via fælles net

b) at sikre en gradvis integration på EU's 
indre marked og et øget sektorsamarbejde 
og samarbejde på tværs af sektorer, bl.a. 
via sociale investeringer, en 
lovgivningsmæssig tilnærmelse og 
harmonisering af reglerne til EU-
standarder og andre relevante 
internationale standarder, opbygning af 
tilknyttede institutioner og investeringer, 
navnlig via fælles net
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Or. fi

Ændringsforslag 40
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at skabe betingelserne for en velforvaltet 
mobilitet for mennesker og fremme af den 
mellemfolkelige kontakt

c) at skabe betingelserne for en velforvaltet 
mobilitet for mennesker, navnlig 
kontrolleret cirkulær mobilitet, som 
fremmer afpasning af arbejdsgivernes 
efterspørgsel efter færdigheder og 
beskæftigelsesmulighederne med de 
færdigheder, der er tilgængelige i en 
bestemt region, hvilket sikrer princippet 
om ligebehandling og fremme af den 
mellemfolkelige kontakt og aktivt fremmer 
mulighederne for, at hjemvendende 
migranter kan finde job og beskæftigelse 
som selvstændigt erhvervsdrivende

Or. en

Ændringsforslag 41
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at skabe betingelserne for en velforvaltet 
mobilitet for mennesker og fremme af den 
mellemfolkelige kontakt

c) at skabe betingelserne for en velforvaltet 
mobilitet for mennesker og fremme af den 
mellemfolkelige kontakt, herunder 
udvekslingsinitiativer med tilstrækkelig 
økonomisk støtte for studerende og folk 
under erhvervsuddannelse

Or. en
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Ændringsforslag 42
Jelko Kacin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at skabe betingelserne for en velforvaltet 
mobilitet for mennesker og fremme af den 
mellemfolkelige kontakt

c) at skabe betingelserne for en velforvaltet 
mobilitet for mennesker og fremme af den 
mellemfolkelige kontakt, bl.a. ved at 
liberalisere visumordninger og ved at 
fremme udveksling af studerende og 
praktikanter

Or. en

Ændringsforslag 43
Mara Bizzotto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at skabe betingelserne for en velforvaltet 
mobilitet for mennesker og fremme af den 
mellemfolkelige kontakt

c) i overensstemmelse med lovgivningen at 
skabe betingelserne for en velforvaltet 
mobilitet for mennesker og fremme af den 
mellemfolkelige kontakt

Or. it

Ændringsforslag 44
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at fremme bæredygtig jobskabelse, 
forbedring af jobkvaliteten og beskyttelse 
af arbejdstagerrettigheder
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Or. en

Ændringsforslag 45
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig og 
inklusiv udvikling og 
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

d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig og 
inklusiv udvikling og 
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
at fremme aktiv inklusion og social 
sammenhængskraft for de mest sårbare 
borgere og dem, der er mest udsatte for 
fattigdom og/eller social udstødelse, ved at 
styrke civilsamfundets og de sociale 
partneres kapacitet

Or. en

Ændringsforslag 46
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig og 
inklusiv udvikling og 
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

d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig og 
inklusiv udvikling og bekæmpelse af 
fattigdom og social udstødelse med særligt 
fokus på sårbare grupper, 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
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Or. en

Ændringsforslag 47
Konstantinos Poupakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig og 
inklusiv udvikling og 
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

d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig og 
inklusiv udvikling og bekæmpelse og 
forebyggelse af fattigdom og 
arbejdsløshed, bl.a. via udvikling af den 
private sektor, med henblik på at skabe 
anstændig og bæredygtig beskæftigelse, at 
fremme den interne økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed, udviklingen af 
landdistrikterne, klimaindsatsen og 
modstandsdygtigheden over for katastrofer

Or. el

Ændringsforslag 48
Jelko Kacin

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 kulturel, etnisk og religiøs 
bevidsthed og tolerance, tillidsskabende 
foranstaltninger og andre foranstaltninger, 
der er med til at skabe sikkerhed og 
forebygge og løse konflikter

Or. en

Ændringsforslag 49
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at sikre Den Europæiske Unions og 
dens partnerlandes konkurrenceevne ved 
at inkludere de projekter og procedurer, 
der bedst passer SMV’er, og derved 
hjælpe dem til at blive bedre integreret på 
Den Europæiske Unions indre marked

Or. fr

Ændringsforslag 50
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) at koordinere EU’s støtte til SMV’er 
og fremme etableringen af foretagender 
mellem SMV’er i partnerlandene og i 
Unionen, at tilskynde til udvikling af 
SMV-projekter og investeringer i 
partnerlande og dermed frigive de 
ressourcer, der er nødvendige for at 
fremme transnationalt samarbejde.

Or. fr

Ændringsforslag 51
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Realiseringen af disse mål måles ved 
hjælp af bl.a. regelmæssige EU-rapporter 
om gennemførelsen af politikken, og hvad 

3. Realiseringen af disse mål måles ved 
hjælp af bl.a. regelmæssige EU-rapporter, 
herunder rapporter fra Unionens 
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angår stk. 2, litra a), d) og e), ved hjælp af 
de relevante indikatorer, der er fastsat af 
internationale organisationer og andre 
relevante organer, hvad angår stk. 2, litra 
b), c) og d), ved hjælp af partnerlandenes 
tilpasning til Unionens retsforskrifter i det 
omfang, det er relevant, hvad angår stk. 2, 
litra c) og f), ved hjælp af en række 
relevante aftaler og 
samarbejdsforanstaltninger. Indikatorerne 
omfatter bl.a. hensigtsmæssigt overvågede 
demokratiske valg, omfanget af korruption, 
handelsmønster og indikatorer, der gør det 
muligt at måle de interne økonomiske 
forskelle, herunder beskæftigelsesniveauet.

agenturer, om gennemførelsen af 
politikken, og hvad angår stk. 2, litra a), d) 
og e), ved hjælp af de relevante indikatorer, 
der er fastsat af internationale 
organisationer og andre relevante organer, 
hvad angår stk. 2, litra b), c) og d), ved 
hjælp af partnerlandenes tilpasning til 
Unionens retsforskrifter i det omfang, det 
er relevant, hvad angår stk. 2, litra c) og f), 
ved hjælp af en række relevante aftaler og 
samarbejdsforanstaltninger. Indikatorerne 
omfatter bl.a. hensigtsmæssigt overvågede 
demokratiske valg, omfanget af korruption, 
handelsmønster og indikatorer, der gør det 
muligt at måle de interne økonomiske 
forskelle, herunder beskæftigelsesniveauet 
og udviklingen af den menneskelige 
kapital samt arbejdsmarkedets partneres 
og civilsamfundets forpligtelse til at 
deltage i den sociale dialog og deres ret til 
at blive hørt, inden der indføres love og 
politikker.

Or. en

Ændringsforslag 52
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Realiseringen af disse mål måles ved 
hjælp af bl.a. regelmæssige EU-rapporter 
om gennemførelsen af politikken, og hvad 
angår stk. 2, litra a), d) og e), ved hjælp af 
de relevante indikatorer, der er fastsat af 
internationale organisationer og andre 
relevante organer, hvad angår stk. 2, litra 
b), c) og d), ved hjælp af partnerlandenes 
tilpasning til Unionens retsforskrifter i det 
omfang, det er relevant, hvad angår stk. 2, 
litra c) og f), ved hjælp af en række 
relevante aftaler og 
samarbejdsforanstaltninger. Indikatorerne 

3. Realiseringen af disse mål måles ved 
hjælp af bl.a. regelmæssige EU-rapporter 
om gennemførelsen af politikken, og hvad 
angår stk. 2, litra a), d) og e), ved hjælp af 
de relevante indikatorer, der er fastsat af 
internationale organisationer og andre 
relevante organer, hvad angår stk. 2, litra 
b), c) og d), ved hjælp af partnerlandenes 
tilpasning til Unionens retsforskrifter i det 
omfang, det er relevant, hvad angår stk. 2, 
litra c) og f), ved hjælp af en række 
relevante aftaler og 
samarbejdsforanstaltninger. Indikatorerne 
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omfatter bl.a. hensigtsmæssigt overvågede 
demokratiske valg, omfanget af korruption, 
handelsmønster og indikatorer, der gør det 
muligt at måle de interne økonomiske 
forskelle, herunder beskæftigelsesniveauet.

omfatter bl.a. hensigtsmæssigt overvågede 
demokratiske valg, omfanget af korruption, 
mediefrihed, retsvæsenets uafhængighed, 
respekt for menneskerettigheder og 
mindretalsrettigheder, handelsmønster og 
indikatorer, der gør det muligt at måle de 
interne økonomiske forskelle, herunder 
beskæftigelsesniveauet.

Or. en

Ændringsforslag 53
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Realiseringen af disse mål måles ved 
hjælp af bl.a. regelmæssige EU-rapporter 
om gennemførelsen af politikken, og hvad 
angår stk. 2, litra a), d) og e), ved hjælp af 
de relevante indikatorer, der er fastsat af 
internationale organisationer og andre 
relevante organer, hvad angår stk. 2, litra 
b), c) og d), ved hjælp af partnerlandenes 
tilpasning til Unionens retsforskrifter i det 
omfang, det er relevant, hvad angår stk. 2, 
litra c) og f), ved hjælp af en række 
relevante aftaler og 
samarbejdsforanstaltninger. Indikatorerne 
omfatter bl.a. hensigtsmæssigt overvågede 
demokratiske valg, omfanget af korruption, 
handelsmønster og indikatorer, der gør det 
muligt at måle de interne økonomiske 
forskelle, herunder
beskæftigelsesniveauet.

3. Realiseringen af disse mål måles ved 
hjælp af bl.a. regelmæssige EU-rapporter 
om gennemførelsen af politikken, og hvad 
angår stk. 2, litra a), d) og e), ved hjælp af 
de relevante indikatorer, der er fastsat af 
internationale organisationer og andre 
relevante organer, hvad angår stk. 2, litra 
b), c) og d), ved hjælp af partnerlandenes 
tilpasning til Unionens retsforskrifter i det 
omfang, det er relevant, hvad angår stk. 2, 
litra c) og f), ved hjælp af en række 
relevante aftaler og 
samarbejdsforanstaltninger. Indikatorerne 
omfatter bl.a. hensigtsmæssigt overvågede 
demokratiske valg, omfanget af korruption, 
handelsmønster og indikatorer, der gør det 
muligt at måle de interne økonomiske 
forskelle, beskæftigelsesniveauet, arbejdets 
kvalitet, fattigdomsniveauet og 
indkomstfordelingen.

Or. en

Ændringsforslag 54
Riikka Manner
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Realiseringen af disse mål måles ved 
hjælp af bl.a. regelmæssige EU-rapporter 
om gennemførelsen af politikken, og hvad 
angår stk. 2, litra a), d) og e), ved hjælp af 
de relevante indikatorer, der er fastsat af 
internationale organisationer og andre 
relevante organer, hvad angår stk. 2, litra 
b), c) og d), ved hjælp af partnerlandenes 
tilpasning til Unionens retsforskrifter i det 
omfang, det er relevant, hvad angår stk. 2, 
litra c) og f), ved hjælp af en række 
relevante aftaler og 
samarbejdsforanstaltninger. Indikatorerne 
omfatter bl.a. hensigtsmæssigt overvågede 
demokratiske valg, omfanget af korruption, 
handelsmønster og indikatorer, der gør det 
muligt at måle de interne økonomiske 
forskelle, herunder beskæftigelsesniveauet.

3. Realiseringen af disse mål måles ved 
hjælp af bl.a. regelmæssige EU-rapporter 
om gennemførelsen af politikken, og hvad 
angår stk. 2, litra a), d) og e), ved hjælp af 
de relevante indikatorer, der er fastsat af 
internationale organisationer og andre 
relevante organer, hvad angår stk. 2, litra 
b), c) og d), ved hjælp af partnerlandenes 
tilpasning til Unionens retsforskrifter i det 
omfang, det er relevant, hvad angår stk. 2, 
litra c) og f), ved hjælp af en række 
relevante aftaler og 
samarbejdsforanstaltninger. Indikatorerne 
omfatter bl.a. hensigtsmæssigt overvågede 
demokratiske valg, omfanget af korruption, 
handelsmønster og indikatorer, der gør det 
muligt at måle de interne økonomiske 
forskelle, herunder antallet af personer, 
der er under uddannelse, og 
beskæftigelsesniveauet.

Or. fi

Ændringsforslag 55
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Partnerskabs- og samarbejdsaftalerne, 
associeringsaftalerne og andre eksisterende 
og fremtidige aftaler, der fastsætter 
bestemmelser om forbindelserne til 
partnerlandene, tilsvarende meddelelser, 
Rådets konklusioner og Europa-
Parlamentets beslutninger samt relevante 
konklusioner af ministermøder med 
partnerlandene skal bidrage til den 

1. Partnerskabs- og samarbejdsaftalerne, 
associeringsaftalerne og andre eksisterende 
og fremtidige aftaler, der fastsætter 
bestemmelser om forbindelserne til 
partnerlandene, tilsvarende meddelelser, 
Rådets konklusioner og Europa-
Parlamentets beslutninger samt relevante 
konklusioner af ministermøder med 
partnerlandene skal bidrage til den 
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overordnede politiske ramme for 
programmeringen og gennemførelsen af 
EU-støtten inden for rammerne af denne 
forordning.

overordnede politiske ramme for 
programmeringen og gennemførelsen af 
EU-støtten inden for rammerne af denne 
forordning aktivt koblet med Unionens 
eksisterende interne instrumenter og 
politikker vedrørende infrastruktur, 
energi, transport, ikt, beskæftigelses- og 
socialpolitik, migration, uddannelse, 
kultur, forskning og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 56
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et partnerland ikke overholder 
principperne om demokrati, retsstaten og 
respekten for menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, opfordrer 
Unionen med forbehold af bestemmelserne 
om suspendering af støtten i forbindelse 
med partnerskabs- og samarbejdsaftaler og 
associeringsaftaler med partnerlande og –
regioner det pågældende land til at 
gennemføre høringer for at finde en 
løsning, der er acceptabel for begge parter, 
undtagen i særligt hastende tilfælde. Hvis 
høringer med det pågældende land ikke 
fører til en løsning, der er acceptabel for 
begge parter, eller det nægter at 
gennemføre høringer, eller i særligt 
hastende tilfælde kan Rådet træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i henhold 
til artikel 215, stk. 1, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, som 
kan omfatte fuldstændig eller delvis 
suspendering af EU-støtten.

Hvis et partnerland ikke overholder 
principperne om demokrati, retsstaten og 
respekten for menneskerettighederne, de 
grundlæggende friheder og social 
retfærdighed, opfordrer Unionen med 
forbehold af bestemmelserne om 
suspendering af støtten i forbindelse med 
partnerskabs- og samarbejdsaftaler og 
associeringsaftaler med partnerlande og –
regioner det pågældende land til at 
gennemføre høringer for at finde en 
løsning, der er acceptabel for begge parter, 
undtagen i særligt hastende tilfælde. Hvis 
høringer med det pågældende land ikke 
fører til en løsning, der er acceptabel for 
begge parter, eller det nægter at 
gennemføre høringer, eller i særligt 
hastende tilfælde kan Rådet træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i henhold 
til artikel 215, stk. 1, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, som 
kan omfatte fuldstændig eller delvis 
suspendering af EU-støtten.

Or. fi
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