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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6 – fodnote

Kommissionens forslag Ændringsforslag

__________________ __________________

5 Som defineret i De Forenede Nationers
Sikkerhedsråds resolution 1244/1999.

5 Med forbehold for holdningerne til 
retsstilling og i overensstemmelse med De
Forenede Nationers Sikkerhedsråds 
resolution 1244/1999 og ICJ's udtalelse 
om Kosovos uafhængighedserklæring.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Bistand i henhold til denne forordning 
bør ydes i overensstemmelse med de 
udvidelsespolitiske rammer, der er fastsat 
af Unionen for hver enkelt modtagerland, 
og som er afspejlet i Kommissionens årlige 
udvidelsespakke, der omfatter 
statusrapporterne og udvidelsesstrategien, i 
stabiliserings- og associeringsaftalerne og i 
de europæiske partnerskaber eller 
tiltrædelsespartnerskaber. Bistanden bør 
hovedsagelig fokusere på et begrænset 
antal politikområder, som vil sætte 
modtagerlandene i stand til at styrke de 
demokratiske institutioner og retsstaten, 

(8) Bistand i henhold til denne forordning 
bør ydes i overensstemmelse med de 
udvidelsespolitiske rammer, der er fastsat 
af Unionen for hver enkelt modtagerland, 
og som er afspejlet i Kommissionens årlige 
udvidelsespakke, der omfatter 
statusrapporterne og udvidelsesstrategien, i 
stabiliserings- og associeringsaftalerne og i 
de europæiske partnerskaber eller 
tiltrædelsespartnerskaber. Bistanden bør 
hovedsagelig fokusere på et begrænset 
antal politikområder, som vil sætte 
modtagerlandene i stand til at styrke de 
demokratiske institutioner og retsstaten, 
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reformere retsvæsenet og den offentlige 
forvaltning og fremme respekten for de 
grundlæggende rettigheder, ligestilling 
mellem kønnene og ikke-diskrimination.
Bistanden bør også styrke den økonomiske 
og sociale udvikling i disse lande og 
dermed understøtte dagordenen for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategien med henblik på en gradvis 
tilpasning til Københavnskriterierne.
Sammenhængen mellem den finansielle 
bistand og de overordnede fremskridt i 
gennemførelsen af førtiltrædelsesstrategien 
bør øges.

reformere retsvæsenet og den offentlige 
forvaltning og fremme respekten for de 
grundlæggende rettigheder, ligestilling 
mellem kønnene og ikke-diskrimination, 
samt til at gennemføre Den Europæiske 
Unions ramme for de nationale strategier 
for integration af romaer. Bistanden bør 
også styrke den økonomiske og sociale 
udvikling i disse lande og dermed 
understøtte dagordenen for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategien med henblik på en gradvis 
tilpasning til Københavnskriterierne.
Sammenhængen mellem den finansielle 
bistand og de overordnede fremskridt i 
gennemførelsen af førtiltrædelsesstrategien 
bør øges.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Kommissionen og medlemsstaterne 
skal sikre overensstemmelse, sammenhæng 
og komplementaritet i forbindelse med 
deres bistand, navnlig gennem 
regelmæssige konsultationer og hyppig 
udveksling af oplysninger under de 
forskellige faser af bistandsforløbet.

(10) Kommissionen og medlemsstaterne 
skal sikre overensstemmelse, sammenhæng 
og komplementaritet i forbindelse med 
deres bistand og bistanden fra andre 
internationale institutioner og donorer, 
navnlig gennem regelmæssige 
konsultationer og hyppig udveksling af 
oplysninger under de forskellige faser af 
bistandsforløbet.

Or. en



PA\895525DA.doc 5/17 PE483.844v03-00

DA

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Målene for bistanden bør fastsættes i 
de vejledende lande- og 
flerlandestrategidokumenter, der 
udarbejdes af Kommissionen i partnerskab 
med modtagerlandene for den periode, som 
EU's flerårige finansielle ramme varer, på 
grundlag af disse landes særlige behov og 
udvidelsesdagsordenen.
Strategidokumenterne bør identificere de 
politikområder, der kan støttes, og uden at 
det påvirker budgetmyndighedens 
beføjelser, fastsætte de vejledende 
tildelinger af midler pr. politikområde pr. 
år, inklusive et overslag over de 
klimarelaterede udgifter. Der bør indføres 
tilstrækkelig fleksibilitet til at imødegå nye 
behov og skabe incitamenter til at forbedre 
resultaterne. Strategidokumenterne bør 
sikre sammenhæng og overensstemmelse 
med modtagerlandenes indsats som 
afspejlet i deres nationale budgetter, og de 
bør tage hensyn til den støtte, der ydes af 
andre donorer. For at der kan tages hensyn 
til den interne og eksterne udvikling, bør 
de flerårige vejledende strategidokumenter 
revideres, når det er relevant.

(12) Målene for bistanden bør fastsættes i 
de vejledende lande- og 
flerlandestrategidokumenter, der 
udarbejdes af Kommissionen i partnerskab 
med modtagerlandene for den periode, som 
EU's flerårige finansielle ramme varer, på 
grundlag af disse landes særlige behov og 
udvidelsesdagsordenen.
Strategidokumenterne bør identificere de 
politikområder, der kan støttes, og uden at 
det påvirker budgetmyndighedens 
beføjelser, fastsætte de vejledende 
tildelinger af midler pr. politikområde pr. 
år, inklusive et overslag over de 
klimarelaterede udgifter. Der bør indføres 
tilstrækkelig fleksibilitet til at imødegå nye 
behov, skabe incitamenter til at forbedre 
resultaterne og øge omfanget af inden- og 
udenlandske investeringer.
Strategidokumenterne bør sikre 
sammenhæng og overensstemmelse med 
modtagerlandenes indsats som afspejlet i 
deres nationale budgetter, og de bør tage 
hensyn til den støtte, der ydes af andre 
donorer. For at der kan tages hensyn til den 
interne og eksterne udvikling, bør de 
flerårige vejledende strategidokumenter 
revideres, når det er relevant.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Ved tildelingen af bistand bør der 
fortsat gøres brug af de strukturer og 
instrumenter, som har vist deres værdi i 
forbindelse med førtiltrædelsesprocessen.
Overgangen fra Kommissionens direkte 
forvaltning af førtiltrædelsesmidler til
decentral forvaltning, der er delegeret til 
modtagerlandene, bør ske gradvist og 
under hensyntagen til kapaciteten i det 
enkelte modtagerland.

(17) Ved tildelingen af bistand bør der 
fortsat gøres brug af de strukturer og 
instrumenter, som har vist deres værdi i 
forbindelse med førtiltrædelsesprocessen.
Overgangen fra Kommissionens direkte 
forvaltning af førtiltrædelsesmidler til 
forvaltning, der er delegeret til 
modtagerlandene, bør ske gradvist og 
under hensyntagen til kapaciteten i det 
enkelte modtagerland, og den bør gradvis 
mindskes, hvis denne kapacitet udvikler 
sig i negativ retning.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Hvis et modtagerland overtræder de 
principper, som Unionen er baseret på, 
ikke overholder forpligtelserne i de 
relevante aftaler, der er indgået med 
Unionen, eller ikke gør tilstrækkelige 
fremskridt, hvad angår 
tiltrædelseskriterierne, skal Rådet på 
grundlag af et forslag fra Kommissionen 
kunne træffe passende foranstaltninger for 
at rette op på situationen.

(20) Hvis et modtagerland overtræder de 
principper, som Unionen er baseret på, 
ikke overholder forpligtelserne i de 
relevante aftaler, der er indgået med 
Unionen, eller ikke gør tilstrækkelige 
fremskridt, hvad angår 
tiltrædelseskriterierne, eller ikke længere 
overholder kravene til politisk 
beslutningstagning om eller administrativ 
forvaltning af bistanden, skal Rådet på 
grundlag af et forslag fra Kommissionen 
kunne træffe passende foranstaltninger for 
at rette op på situationen.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Ligestilling mellem mænd og 
kvinder og integration af kønsperspektivet 
skal fremmes i løbet af de forskellige faser 
af gennemførelsen af 
førtiltrædelsesinstrumentet, herunder i 
forbindelse med udformningen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen heraf.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) styrkelse af arbejdsmarkedsparternes 
kapacitet til at udvikle den sociale dialog

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) udvikling af civilsamfundet og dialogen 
med arbejdsmarkedets parter

v) udvikling af civilsamfundet og
socioøkonomiske partnerskaber og 
etablering af passende 
høringsmekanismer til strukturering af
dialogen med myndighederne
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Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) forsoning og freds- og tillidsskabende
foranstaltninger.

vi) lokal, national og regional forsoning 
og freds- og tillidsskabende
foranstaltninger samt gode 
naboskabsforbindelser.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Støtte til økonomisk, social og territorial 
udvikling med henblik på intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, bl.a. 
gennem:

b) Støtte til økonomisk, social og territorial 
udvikling med henblik på intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategien, bl.a. gennem:

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de økonomiske reformer, der er 
nødvendige for at klare konkurrencepresset 
og markedskræfterne i Unionen, samtidig 
med at de økonomiske, sociale og 

ii) de økonomiske reformer, der er 
nødvendige for at klare konkurrencepresset 
og markedskræfterne i Unionen, samtidig 
med at de økonomiske, sociale og 
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miljømæssige mål forfølges miljømæssige mål forfølges, og 
principperne for virksomhedernes sociale 
ansvar fastholdes

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) fremme af beskæftigelsen og udvikling 
af menneskelig kapital

iii) fremme af beskæftigelse af høj kvalitet
og udvikling af menneskelig kapital

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Styrkelse af modtagerlandenes evne til 
at opfylde de forpligtelser, der følger af 
medlemskab, ved at støtte en gradvis 
tilpasning til og vedtagelse, gennemførelse 
og håndhævelse af EU-retten og EU's 
politikker vedrørende struktur-, 
samhørigheds- og landbrugsfondene og 
Fonden for Udvikling af Landdistrikter.

c) Styrkelse af modtagerlandenes evne til 
at opfylde de forpligtelser, der følger af 
medlemskab, ved at støtte en gradvis 
tilpasning til og vedtagelse, gennemførelse 
og håndhævelse af EU-retten og EU's 
politikker vedrørende struktur-, 
samhørigheds- og landbrugsfondene og 
Fonden for Udvikling af Landdistrikter, 
samt aktiv støtte til håndhævelses- og 
overvågningsmekanismer, som sikrer 
gennemførelse af forpligtelser i medfør af 
EU-retten og relevante internationale 
standarder og tilsagn.

Or. en
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Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Forbedring af den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed ved at 
styrke kapaciteten i forbindelse med lokalt 
forankrede initiativer og engagere lokale 
og regionale støttemodtagere samt støtte 
strukturer på det relevante sektor- og 
virksomhedsniveau, SMV'er på lokalt og 
regionalt plan og investeringer i 
landdistrikter.

Or. en

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fremskridt på områderne demokrati, 
retsstat, respekt for menneskerettighederne 
og de grundlæggende frihedsrettigheder, 
retssystemet og den administrative 
kapacitet

– fremskridt på områderne demokrati, 
retsstat, respekt for menneskerettighederne 
og de grundlæggende frihedsrettigheder, 
retssystemet, den administrative kapacitet
og kvaliteten af den sociale dialog og 
dialogen med civilsamfundet

Or. en

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fremskridt, hvad angår økonomiske 
reformer, forsvarlige og effektive sociale 
og økonomiske udviklingsstrategier, 

– fremskridt, hvad angår økonomiske 
reformer, sociale og økonomiske
udviklingsstrategiers soliditet, effektivitet 
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fremskridt i retning af en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, herunder 
gennem offentlige investeringer, der støttes 
af IPA

og sociale retfærdighed, fremskridt i 
retning af en intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst og skabelse af job af høj 
kvalitet, herunder gennem offentlige 
investeringer, der støttes af IPA

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– lovgivning, som er i overensstemmelse 
med EU-retten, fremskridt med hensyn til 
EU-relaterede institutionelle reformer, 
herunder overgang til decentral forvaltning 
af den bistand, der ydes i henhold til denne 
forordning

– lovgivning, som er i overensstemmelse 
med EU-retten, herunder de resultater, der 
er opnået i forbindelse med 
gennemførelsen heraf, fremskridt med 
hensyn til EU-relaterede institutionelle 
reformer, herunder overgang til decentral 
forvaltning af den bistand, der ydes i 
henhold til denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Mulighederne for at gøre fremskridt i 
retning af de specifikke mål ved at 
kombinere bistanden inden for de 
forskellige politikområder skal fremmes.

Or. en
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Bistand på de politikområder, der 
nævnes i stk. 1, skal især anvendes til at 
imødekomme behovene hos de mest 
sårbare borgere og de borgere, der er mest 
truet af fattigdom og/eller social 
udstødelse.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at øge bistandens virkning og 
effektivitet og forhindre dobbelt 
finansiering tager Kommissionen sammen 
med medlemsstaterne de nødvendige skridt 
til at garantere en bedre koordination og 
komplementaritet med multilaterale og 
regionale institutioner og enheder såsom 
internationale finansieringsinstitutioner, 
FN's særorganisationer, fonde og 
programmer samt donorer uden for EU.

4. For at øge bistandens virkning og 
effektivitet og forhindre dobbelt 
finansiering tager Kommissionen sammen 
med medlemsstaterne de nødvendige skridt 
til at garantere en bedre koordination og 
komplementaritet med multilaterale og 
regionale institutioner og enheder såsom 
internationale finansieringsinstitutioner,
Europarådet, FN's særorganisationer, 
fonde og programmer og donorer uden for 
EU samt med initiativer i den private 
sektor.

Or. en
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I forbindelse med forberedelsen, 
gennemførelsen og overvågningen af 
bistand i henhold til denne forordning 
handler Kommissionen i princippet i 
partnerskab med modtagerlandene. I
partnerskabet inddrages, hvor det er 
relevant, kompetente nationale, regionale 
og lokale myndigheder såvel som 
arbejdsmarkedets parter og økonomiske 
interesseorganisationer, civilsamfundet og 
ikke-statslige aktører.

5. I forbindelse med forberedelsen, 
gennemførelsen og overvågningen af 
bistand i henhold til denne forordning 
handler Kommissionen i princippet i 
partnerskab med modtagerlandene. I
princippet inddrages de kompetente 
nationale, regionale og lokale myndigheder 
såvel som arbejdsmarkedets parter og 
økonomiske interesseorganisationer, 
civilsamfundet og ikke-statslige aktører
aktivt i partnerskabet.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fastsætter en fælles 
strategisk ramme for instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand. Den fælles 
strategiske ramme for IPA skal omsætte de 
politiske prioriteter for 
udvidelsespolitikken til 
nøgleforanstaltninger, hvortil der kan ydes 
bistand i henhold til denne forordning.

1. Kommissionen fastsætter en fælles 
strategisk ramme for instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand. Den fælles 
strategiske ramme for IPA skal omsætte de 
politiske prioriteter for 
udvidelsespolitikken og Europa 2020-
strategien til nøgleforanstaltninger, hvortil 
der kan ydes bistand i henhold til denne 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen inddrager 
civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter 
og Europa-Parlamentet i udarbejdelsen 
og revisionen af den fælles strategiske 
ramme for instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bistand i henhold til denne forordning 
ydes på grundlag af vejledende lande- eller 
flerlandestrategidokumenter (herefter 
benævnt "strategidokumenter"), der 
udarbejdes af Kommissionen i partnerskab 
med modtagerlandet eller de berørte lande 
for den periode, som EU's flerårige 
finansielle ramme dækker.

1. Bistand i henhold til denne forordning 
ydes på grundlag af vejledende lande- eller 
flerlandestrategidokumenter (herefter 
benævnt "strategidokumenter"), der 
udarbejdes af Kommissionen i partnerskab 
med modtagerlandet eller de berørte lande
og efter høring af civilsamfundet og 
arbejdsmarkedets parter i det eller de 
berørte land(e) for den periode, som EU's 
flerårige finansielle ramme dækker.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Strategidokumenterne skal, når det er 
relevant, omfatte en vejledende tildeling af 

3. Strategidokumenterne skal, når det er 
relevant, omfatte en vejledende tildeling af 
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EU-midler pr. politikområde, fordelt på år i 
overensstemmelse med kriterierne i den 
fælles strategiske ramme for IPA, jf. artikel 
5. Den vejledende tildeling af midler skal 
tage behørigt hensyn til modtagerlandenes 
behov, absorptionskapacitet og 
administrative kapacitet. Den skal også 
give mulighed for at håndtere nye behov, 
og den skal omfatte incitamenter for 
modtagerlandene til at forbedre deres 
resultater for så vidt angår målene i de 
flerårige vejledende strategier.

EU-midler pr. politikområde, fordelt på år i 
overensstemmelse med kriterierne i den 
fælles strategiske ramme for IPA, jf. artikel 
5, uden at det berører muligheden for at 
kombinere bistand inden for forskellige 
politikområder. Den vejledende tildeling af 
midler skal tage behørigt hensyn til 
modtagerlandenes behov, 
absorptionskapacitet og administrative 
kapacitet. Den skal også give mulighed for 
at håndtere nye behov, og den skal omfatte 
incitamenter for modtagerlandene til at 
forbedre deres resultater for så vidt angår 
målene i de flerårige vejledende strategier.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Når Kommissionen udarbejder og 
reviderer strategidokumenterne, skal der 
tages højde for de seneste beslutninger fra 
Europa-Parlamentet om europæisk 
integration og det enkelte lands fremskridt 
mod tiltrædelse. Strategidokumenterne 
stilles efter anmodning til rådighed for 
Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt et modtagerland ikke respekterer 
principperne om demokrati, retsstaten, 

Såfremt et modtagerland ikke respekterer 
principperne om demokrati, retsstaten, 
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menneskerettighederne, mindretals 
rettigheder og de grundlæggende 
frihedsrettigheder eller de forpligtelser, der 
er indeholdt i de relevante aftaler, der er 
indgået med Unionen, eller såfremt 
fremskridtene med hensyn til opfyldelsen 
af tiltrædelseskriterierne er utilstrækkelige, 
opfordrer Unionen modtagerlandet til at 
afholde konsultationer for at finde en 
løsning, der er acceptabel for begge parter, 
medmindre der er tale om en særlig akut 
situation, jf. dog bestemmelserne om
suspendering af støtte i partnerskabs- og 
samarbejdsaftalerne med partnerlandene og 
-regionerne. Hvis konsultationerne med 
modtagerlandet ikke fører til en løsning, 
der er acceptabel for begge parter, eller 
hvis konsultationerne afvises, eller i 
tilfælde af en særlig akut situation kan 
Rådet træffe passende foranstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 215, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, og eventuelt indføre en hel 
eller delvis suspendering af EU-bistanden.
Europa-Parlamentet underrettes fuldt ud og 
omgående om de afgørelser, der måtte 
blive truffet i den henseende.

menneskerettighederne, mindretals 
rettigheder og de grundlæggende 
frihedsrettigheder eller de forpligtelser, der 
er indeholdt i de relevante aftaler, der er 
indgået med Unionen, eller såfremt 
fremskridtene med hensyn til opfyldelsen 
af tiltrædelseskriterierne er utilstrækkelige,
eller såfremt de politiske eller 
administrative omstændigheder har en 
negativ indvirkning på forvaltningen af 
bistanden eller beslutningstagningen 
vedrørende bistanden, opfordrer Unionen 
modtagerlandet til at afholde 
konsultationer for at finde en løsning, der 
er acceptabel for begge parter, medmindre 
der er tale om en særlig akut situation, jf. 
dog bestemmelserne om suspendering af 
støtte i partnerskabs- og 
samarbejdsaftalerne med partnerlandene og 
-regionerne. Hvis konsultationerne med 
modtagerlandet ikke fører til en løsning, 
der er acceptabel for begge parter, eller 
hvis konsultationerne afvises, eller i 
tilfælde af en særlig akut situation kan 
Rådet træffe passende foranstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 215, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, og eventuelt indføre en hel 
eller delvis suspendering af EU-bistanden.
Europa-Parlamentet underrettes fuldt ud og 
omgående om de afgørelser, der måtte 
blive truffet i den henseende.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det finansielle referencegrundlag for 
gennemførelsen af denne forordning er for 
perioden 2014-2020 på 14 110 100 000 
EUR (i løbende priser). Op til 3 % af det 

1. Det finansielle referencegrundlag for 
gennemførelsen af denne forordning er for 
perioden 2014-2020 på 14 110 100 000 
EUR (i løbende priser). 3 % af det 



PA\895525DA.doc 17/17 PE483.844v03-00

DA

finansielle referencegrundlag tildeles 
programmer for samarbejde på tværs af 
grænserne mellem modtagerlande og EU-
medlemsstater.

finansielle referencegrundlag tildeles 
programmer for samarbejde på tværs af 
grænserne mellem modtagerlande og EU-
medlemsstater, og mindst 1,5 % af det 
finansielle referencegrundlag afsættes til 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
civilsamfundsfaciliteten.

Or. en


