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KORT BEGRUNDELSE

Den europæiske naboskabspolitik (ENP) har til formål at etablere et område med velstand og 
godt naboskab ved EU’s grænser. Inden for rammerne af ENP tilbyder EU sine naboer 
privilegerede forbindelser, der tager udgangspunkt i, at parterne gensidigt tilslutter sig en 
række værdier og principper såsom demokrati og menneskerettigheder, retsstatsprincippet, 
god forvaltningspraksis, markedsøkonomiske principper og en bæredygtig udvikling. 
Politikken omfatter desuden politisk associering og dybere økonomisk integration, øget 
mobilitet og øgede mellemfolkelige kontakter. 

Den europæiske naboskabspolitik blev udformet i 2004 og omfatter 16 partnere øst og syd for 
EU's grænser, nemlig Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Egypten, Georgien, 
Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Republikken Moldova, Marokko, de besatte palæstinensiske 
områder, Syrien, Tunesien og Ukraine. Det finansieres ved hjælp af det europæiske 
naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI), der dækker de 16 lande, som er omfattet af 
den europæiske naboskabspolitik, samt Rusland.

Ændringerne i EU’s forhold til sine naboer og udviklingen i situationen i nabolandene, 
navnlig efter det arabiske forårs opståen, har ført til, at EU har omdefineret rammerne for sin 
politiske strategi for sine forbindelser med nabolandene. Denne nye tilgang indebærer større 
støtte til partnere, som har givet tilsagn om at opbygge demokratiske samfund og gennemføre 
reformer, i overensstemmelse med principperne om "flere midler for flere reformer" og 
"gensidig ansvarlighed".

Det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument har på positiv måde ledsaget den 
europæiske naboskabspolitik, men det bør imidlertid afspejle de nye realiteter og struktureres 
på en sådan måde, at det styrker gennemførelsen af de principper, der er forankret i den nye 
naboskabspolitik, såsom princippet om flere midler for flere reformer.

Flere midler for flere reformer

Bistanden til de enkelte partnerlande bør i form og mængde fastlægges i forhold til landenes 
engagement i og fremskridt med hensyn til demokratiske reformprocesser og med hensyn til 
strukturelle reformer, der sikrer respekt for og overholdelse af de grundlæggende 
markedsøkonomiske principper. 

Differentiering

De midler, der anvendes via naboskabs- og partnerskabsinstrumentet, bør i form og mængde 
differentieres efter de enkelte naboskabslandes økonomiske situation og behov og tilpasses 
landenes engagement i reformer og deres fremskridt med hensyn til gennemførelse af disse 
reformer i overensstemmelse med princippet om ”flere midler for flere reformer”. 

Forenkling og større effektivitet

Ordføreren støtter Kommissionens forslag med henblik på at kunne disponere over mere 
forenklede og fleksible procedurer. Lovgivningsrammerne forenkles, adgangen til EU-støtte 
for regioner, partnerlande, civilsamfundsorganisationer, SMV osv. lettes, og 
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programmeringsprocessen forkortes, og vedtagelsen af gennemførelsesforanstaltninger og 
tildelingen af EU-støtten fremskyndes. 

Specifikke mål for EU-støtten

Anvendelsesområdet for naboskabs- og partnerskabsinstrumentet er partnerskabs- og 
samarbejdsaftaler, associeringsaftaler, vidtgående og brede frihandelsaftaler (DCFTA) og 
andre relevante aftaler, fremme af god forvaltningsskik og en retfærdig social og økonomisk 
udvikling.

Det er nødvendigt at rationalisere listen over specifikke tematiske mål med henblik på bedre 
at afspejle den europæiske naboskabspolitiks objektive mål og fokus. Ordføreren deler 
Kommissionens opfattelse af fokus og foreslår nogle vigtige mål med henblik på at etablere et 
område med velstand og godt naboskab ved EU’s grænser. 

Ordføreren foreslår, at det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument skal fremme 
markedsøkonomiske principper, åbning af markederne for varer og tjenesteydelser, 
virksomhedssamarbejde, udvikling af den private sektor, navnlig ved hjælp af støtte til SMV 
og til iværksættervirksomhed, retssikkerhed for begge parters investeringer, arbejdstagernes 
beskæftigelsesegnethed, bekæmpelse af korruption, skattesvig og hvidvaskning af penge, 
sammenkobling af energi- og transportnet samt styrkelse af de sociale sikringsnet. 

Suspension

EU bør være konsekvent og stille krav i sin tilgang til naboerne og sit engagement i at skabe 
et område med velstand og demokrati. Ordføreren foreslår, at alvorlige og gentagne 
overtrædelser af WTO-reglerne eller handelsaftalerne med EU bør være tilstrækkelig grund til 
helt eller delvis at suspendere støtten fra EU.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Artikel 206 i EUF-traktaten 
foreskriver, at EU i fælles interesse skal 
bidrage til en harmonisk udvikling af 
verdenshandelen, til gradvis afskaffelse af 
restriktioner for den internationale 
handel og de direkte udenlandske 
investeringer og til en sænkning af 
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toldskranker og andre hindringer. 

Or. es

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 
og de markedsøkonomiske principper og 
overgangen til velfungerende 
markedsøkonomier samt en bæredygtig 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Indgåelsen af vidtgående og brede 
frihandelsaftaler (DCFTA) mellem EU og 
naboskabslandene er en prioritet, som 
skal garantere en gradvis og afbalanceret 
åbning af begge parters markeder for 
varer og tjenesteydelser, og sikre, at vore 
partnere indfører tilsvarende standarder 
på plantesundheds- og miljøområdet, som 
der findes i EU, samt et minimum af 
sociale standarder. 

Or. es
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Åbning af markederne for offentlige 
indkøb og retssikkerhed for begge parters 
investeringer bør være hovedmål for EU’s 
naboskabspolitik.

Or. es

Ændringsforslag 5

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 større brug af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB) og 
Den Europæiske Bank for Genopbygning 
og Udvikling’s (EBRD) gearingskapacitet 
og ved at gøre det muligt at anvende og 
genanvende de midler, der er investeret og 
genereret via de finansielle instrumenter

Or. es
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Ændringsforslag 6

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 ratifikationen 
og en effektiv gennemførelse af de 
internationalt anerkendte arbejdsstandarder 
og multilaterale miljøaftaler, god 
forvaltningsskik og bekæmpelse af 
korruption, skattesvig og hvidvaskning af 
penge.

Or. es

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den støtte, der ydes inden for rammerne 
af denne forordning, skal fremme et 
udvidet politisk samarbejde og en gradvis 
økonomisk integration mellem Unionen og 
partnerlandene og særlig gennemførelsen 
af partnerskabs- og samarbejdsaftaler, 
associeringsaftaler og andre eksisterende 
og fremtidige aftaler samt i fællesskab 
aftalte handlingsplaner.

1. Den støtte, der ydes inden for rammerne 
af denne forordning, skal fremme et 
udvidet politisk samarbejde og en gradvis 
økonomisk integration mellem Unionen og 
partnerlandene og særlig gennemførelsen 
af partnerskabs- og samarbejdsaftaler, 
associeringsaftaler, vidtgående og brede 
frihandelsaftaler (DCFTA) og andre 
eksisterende og fremtidige aftaler samt i 
fællesskab aftalte handlingsplaner.

Or. es
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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, at skabe et 
velforankret og bæredygtigt demokrati, at 
indføre markedsøkonomiske principper, at 
fremme god forvaltningspraksis og 
bekæmpelse af korruption, skattesvig og 
hvidvaskning af penge samt at udvikle et 
velfungerende civilsamfund, der omfatter 
arbejdsmarkedets parter

Or. es

Ændringsforslag 9

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 åbning af 
markederne for varer og tjenesteydelser 
samt via lovgivningsmæssig tilnærmelse 
og harmonisering af reglerne til EU-
standarder og andre relevante 
internationale standarder, opbygning af de 
tilknyttede institutioner og investeringer, 
navnlig via fælles energi- og transportnet

Or. es
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Ændringsforslag 10

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 de nødvendige betingelser for 
en velforvaltet mobilitet for mennesker og 
fremme af den mellemfolkelige kontakt og 
samarbejdet mellem virksomheder

Or. es

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig og 
inklusiv udvikling og fattigdoms-
bekæmpelse, bl.a. via udvikling af den 
private sektor, at fremme den interne 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, udviklingen af landdistrik-
terne, klimaindsatsen og 
modstandsdygtigheden over for katastrofer

d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig og 
inklusiv udvikling og
fattigdomsbekæmpelse ved at styrke de 
sociale sikringsnet, forbedre 
arbejdstagernes beskæftigelsesegnethed 
og udviklingen af den private sektor, 
navnlig ved hjælp af støtte til SMV og til 
iværksættervirksomhed; at fremme den 
interne økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, udviklingen af 
landdistrikterne, klimaindsatsen og 
modstandsdygtigheden over for katastrofer

Or. es

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at skabe gunstige rammer for direkte 
udenlandske investeringer, som kan 
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garantere retssikkerheden for begge 
parters investeringer

Or. es

Ændringsforslag 13

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, 
handels- og investeringsmønstre og 
indikatorer, der gør det muligt at måle de 
interne økonomiske forskelle, herunder 
beskæftigelsesniveauet.

Or. es

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Partnerskabs- og samarbejdsaftalerne, 
associeringsaftalerne og andre eksisterende 

1. Partnerskabs- og samarbejdsaftalerne, 
associeringsaftalerne, de vidtgående og 
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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 
overordnede politiske ramme for 
programmeringen og gennemførelsen af 
EU-støtten inden for rammerne af denne 
forordning.

brede frihandelsaftaler (DCFTA) 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 
overordnede politiske ramme for 
programmeringen og gennemførelsen af 
EU-støtten inden for rammerne af denne 
forordning.

Or. es

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-støtte, der ydes inden for rammerne 
af denne forordning til hvert partnerland, 
differentieres i form og størrelse afhængig 
af partnerlandets reformvilje og de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af reformerne En sådan differentiering skal 
afspejle ambitionsniveauet for landets 
partnerskab med Unionen, dets fremskridt, 
hvad angår opbygningen af et velforankret 
og bæredygtigt demokrati, dets fremskridt, 
hvad angår realiseringen af de aftalte 
reformmål, landets behov og kapacitet og 
EU-støttens potentielle virkninger.

1. EU-støtte, der ydes inden for rammerne 
af denne forordning til hvert partnerland, 
differentieres i form og størrelse afhængig 
af partnerlandets reformvilje og de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af reformerne En sådan differentiering skal 
afspejle ambitionsniveauet for landets 
partnerskab med Unionen, dets fremskridt, 
hvad angår opbygningen af et velforankret 
og bæredygtigt demokrati, respekt for og 
overholdelse af de grundlæggende 
markedsøkonomiske principper, dets 
fremskridt, hvad angår realiseringen af de 
aftalte reformmål, landets behov og 
kapacitet og EU-støttens potentielle 
virkninger.

Or. es
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen, medlemsstaterne og Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) sikrer 
kohærensen mellem den støtte, der ydes 
inden for rammerne af denne forordning, 
og anden støtte, der ydes af Unionen, 
medlemsstaterne og Den Europæiske 
Investeringsbank.

2. Kommissionen, medlemsstaterne og Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) sikrer 
kohærensen mellem den støtte, der ydes 
inden for rammerne af denne forordning, 
og anden støtte, der ydes af Unionen, 
medlemsstaterne, Den Europæiske 
Investeringsbank og Den Europæiske 
Bank for Genopbygning og Udvikling.

Or. es

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. I tilfælde af kriser eller trusler mod 
demokratiet, retsstaten, 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder eller ved 
naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer kan der foretages en ad hoc-
revision af programmeringsdokumenterne. 
Denne hasterevision skal sikre kohærensen 
mellem den EU-støtte, der ydes inden for 
rammerne af denne forordning, og den 
støtte, der ydes inden for rammerne af 
andre af Unionens finansielle instrumenter. 
En hasterevision kan føre til vedtagelsen af 
reviderede programmeringsdokumenter. 
Når det er tilfældet, sender Kommissionen 
de reviderede programmeringsdokumenter 
til Europa-Parlamentet og Rådet til 
orientering inden en måned efter deres 
vedtagelse.

9. I tilfælde af kriser eller trusler mod 
demokratiet, retsstaten, 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, i tilfælde af 
alvorlige og gentagne overtrædelser af 
Verdenshandelsorganisationens (WTO) 
regler eller handelsaftalerne med EU eller 
ved naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer kan der foretages en ad hoc-
revision af programmeringsdokumenterne.
Denne hasterevision skal sikre kohærensen 
mellem den EU-støtte, der ydes inden for 
rammerne af denne forordning, og den 
støtte, der ydes inden for rammerne af 
andre af Unionens finansielle instrumenter. 
En hasterevision kan føre til vedtagelsen af 
reviderede programmeringsdokumenter. 
Når det er tilfældet, sender Kommissionen 
de reviderede programmeringsdokumenter 
til Europa-Parlamentet og Rådet til 
orientering inden en måned efter deres 



PA\900717DA.doc 13/13 PE488.009v01-00

DA

vedtagelse.

Or. es

Ændringsforslag 18

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 og de 
grundlæggende friheder eller begår 
alvorlige og gentagne overtrædelser af 
WTO-reglerne eller handelsaftalerne med 
Unionen, opfordrer denne 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. es


