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KORT BEGRUNDELSE

Da der er en fælles interesse i et demokratisk, stabilt, velstående og fredeligt bredere område 
omkring Europa, spiller den europæiske naboskabspolitik (ENP) en afgørende rolle for 
stabiliteten i EU's nabolande og bidrager til sikkerheden og fremskridt for alle. Det 
europæiske naboskabsinstrument skal som middel til at gennemføre EU's politik over for 
Unionens naboer bygge på grundlæggende værdier som demokrati og retsstatsprincippet, men 
bør samtidig give mulighed for at nå specifikke mål som jobskabelse og social sikring med 
henblik på at sikre disse landes indflydelse og inklusive vækst i fremtiden. EU, hvis sociale 
model er berømt på verdensplan, har en unik ekspertise at dele og tilbyde.

Det europæiske naboskabsinstrument skal omformes, og der skal fastsættes betingelser - på en 
mere effektiv måde end det tidligere instrument - for tildeling af midler herunder for på 
tilstrækkelig og fleksibel vis at imødekomme udviklinger og historiske forandringer i 
partnerlandene. Hvis konditionalitet og princippet om, at "flere reformer giver flere midler", 
skal anvendes, bør fremskridt inden for sociale spørgsmål, som afspejler værdigheden af og 
væsentlige fremskridt i samfundene, prioriteres.

Som følge heraf stilles der til forordningen en række ændringsforslag om sociale mål som 
forudsætning for finansiel bistand for at afspejle ånden og ordlyden i Lissabontraktaten, og 
særligt den berømte sociale bestemmelse heri (artikel 9 i TEUF om, at Unionen "[v]ed 
fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tager [...] hensyn til de krav, 
der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social 
beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, 
erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed").

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 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, grundlæggende sociale rettigheder
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og retsstatsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 2

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, social beskyttelse og de 
markedsøkonomiske principper og en 
bæredygtig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 3

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 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,
mekanismer til fremme og overvågning af 
beskæftigelsen og andre 
samarbejdsområder.

Or. en
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Ændringsforslag 4

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 samt 
social retfærdighed udgør tværgående mål 
i forbindelse med alle de foranstaltninger, 
der gennemføres inden for rammerne af 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22b) Samarbejde om kontrolleret 
cirkulær mobilitet, som sikrer rimelige 
vilkår for migration, og bekæmpelse af 
smugling og udnyttelse er afgørende for 
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både Unionen og EU's partnere.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 22 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22c) Styrkelse af civilsamfundet og 
dialogen med arbejdsmarkedets parter 
såvel som støtte til de nødvendige 
strukturelle økonomiske, sociale og 
uddannelsesmæssige forbedringer i 
partnerlandene bør være blandt målene 
med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 8

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, social 
retfærdighed, at skabe et velforankret og
bæredygtigt demokrati, mediefrihed, at 
fremme god forvaltningspraksis, at udvikle 
et velfungerende civilsamfund, der 
omfatter arbejdsmarkedets parter, og styrke 
den sociale dialog

Or. en
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Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at skabe anstændige job, social 
beskyttelse, hensigtsmæssige forbedringer 
af beskæftigelsespolitikker, herunder 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesprogrammer, samt at 
beskytte arbejdstageres rettigheder, 
bekæmpe misbrug på arbejdsmarkedet og 
håndhæve ILO's standarder

Or. en

Ændringsforslag 10

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 med særlig støtte 
til små og mellemstore virksomheder 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

Or. en



PE487.676v02-00 8/10 PA\898476DA.doc

DA

Ændringsforslag 11

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, særlig 
kontrolleret cirkulær mobilitet, som giver 
mulighed for, at ekspertise kan ydes, hvor 
der er behov for det, mens potentiel 
hjerneflugt undgås, og sikrer princippet 
om ligebehandling, og fremme af den 
mellemfolkelige kontakt og matchning af 
arbejdsgivernes efterspørgsel efter 
færdigheder samt 
beskæftigelsesmuligheder og de 
færdigheder, der er tilgængelige i en 
bestemt region

Or. en

Ændringsforslag 12

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

Or. en
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Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) at fremme tillidsskabende 
foranstaltninger, kontrol med ulovlig 
migration med henblik på at forhindre 
migranter i at blive udsat for risikoen for 
bl.a. ulovlig adfærd og ringe levevilkår, og 
andre foranstaltninger, der er med til at 
skabe sikkerhed og forebygge og løse 
konflikter

Or. en

Ændringsforslag 14

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), aa), 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. regelsættet for spørgsmål 
vedrørende social beskyttelse, 
hensigtsmæssigt overvågede demokratiske 
valg, omfanget af korruption, 
handelsmønster og indikatorer, der gør det 
muligt at måle de interne økonomiske 
forskelle, herunder beskæftigelsesniveauet, 
og forpligtelsen, hvorved 
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arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet skal kunne deltage i den 
sociale dialog og skal høres, før der 
indføres lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 15

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 
sociale rettigheder 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.

Or. en


