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KORTFATTAD MOTIVERING

Den europeiska grannskapspolitiken syftar till att skapa ett område med välstånd och god 
grannsämja vid EU:s gränser. Inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken erbjuder 
EU sina grannländer privilegierade förbindelser som bygger på ett ömsesidigt åtagande med 
avseende på värderingar och principer som exempelvis demokrati och mänskliga rättigheter, 
rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, marknadsekonomiska principer och hållbar 
utveckling. Politiken medger också en politisk associering och djupare ekonomisk integration, 
ökad rörlighet och bättre mellanfolkliga kontakter. 

Europeiska grannskapspolitiken utvecklades under 2004 och riktar sig till 16 partnerländer 
öster och söder om EU:s gränser, (Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, 
Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Moldavien, de ockuperade palestinska 
territorierna, Syrien, Tunisien, Ukraina och Vitryssland). Den europeiska grannskapspolitiken 
finansieras genom det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (EGPI), som 
omfattar de 16 ovannämnda partnerländerna samt Ryssland.

Förändringarna i EU:s relation till grannländerna och utvecklingen i grannländerna, särskilt 
den arabiska våren, har lett till att EU omdefinierat den övergripande strategiska policyramen 
för sina relationer med grannländerna. Denna nya inriktning möjliggör stöd till partnerländer 
som förbundit sig att bygga upp demokratiska samhällen och genomföra reformer enligt 
principerna om ”mer ger mer” och ”ömsesidig ansvarighet”.

Det europeiska grannskapsinstrumentet har på ett bra sätt stött den europeiska 
grannskapspolitiken, men måste nu återspegla den nya situationen och organiseras på ett sätt 
som förstärker genomförandet av principerna i den nya grannskapspolitiken, exempelvis 
principen om att ”mer ger mer”.

Mer ger mer

Det stöd som ska ges till varje partnerland ska till form och kvantitet fastställas i förhållande 
till det åtagande och de framsteg som landet gjort när det gäller demokratiska reformer samt 
när det gäller strukturreformer som garanterar respekten för och uppfyllandet av de 
grundläggande marknadsekonomiska principerna. 

Differentiering

De medel som används för instrumentet ska differentieras i form och belopp med hänsyn till 
den ekonomiska situationen och behoven i vart och ett av våra grannländer samt även 
partnerlandets åtagande för reformer och dess framsteg när det gäller att genomföra dessa 
reformer i enlighet med principen om att ”mer ger mer”. 

Förenkling och ökad effektivitet

Föredraganden stöder kommissionens förslag att införa enklare och mer flexibla förfaranden. 
Det förenklar regelverket och gör det lättare för partnerländer och partnerregioner, det civila 
samhällets organisationer, små och medelstora företag osv. att få tillgång till EU-stöd och det 
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underlättar och förkortar programplaneringsprocessen samt påskyndar antagandet av 
genomförandeåtgärder och tillhandahållandet av EU-stöd. 

Särskilda mål för unionens stöd

Instrumentets tillämpningsområde är genomförandet av partnerskaps- och samarbetsavtal, 
associeringsavtal, djupgående och omfattande frihandelsavtal (DCFTA) och andra relevanta 
avtal, främjande av god samhällsstyrning samt rättvis social och ekonomisk utveckling.

Det är nödvändigt att rationalisera förteckningen över de specifika tematiska områdena för att 
bättre återspegla grannskapspolitikens centrala mål och inriktning. I detta hänseende delar 
föredraganden kommissionens inställning och föreslår nyckelmål för att skapa ett område 
med välstånd och god grannsämja vid EU:s gränser. 

Föredraganden föreslår att det europeiska grannskapsinstrumentet ska främja de 
marknadsekonomiska principerna, öppnandet av marknaderna för varor och tjänster, 
företagssamverkan, utveckling av den privata sektorn, särskilt genom stöd till små och 
medelstora företag och entreprenörskap, rättssäkerhet för båda parters investeringar, de 
anställdas anställningsbarhet, bekämpning av korruption, skattebedrägerier och penningtvätt, 
sammanlänkning av energi och transporter samt förstärkning av de sociala skyddsnäten. 

Tillfälligt upphävande

Unionen måste vara konsekvent och krävande i sin inställning gentemot grannskapet och dess 
åtaganden för att skapa ett område med välstånd och demokrati. Föredraganden föreslår att 
allvarliga och upprepade brister i efterlevnaden av WTO:s regler eller handelsavtalen med EU 
ska vara tillräckliga skäl för att helt eller delvis tillfälligt upphäva unionens stöd.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Artikel 206 i EUF-fördraget 
föreskriver att unionen i enlighet med 
sina gemensamma intressen ska bidra till 
en harmonisk utveckling av 
världshandeln, en gradvis avveckling av 
restriktionerna i den internationella 
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handeln och i utländska 
direktinvesteringar samt en sänkning av 
tullmurarna och andra åtgärder.

Or. es

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Inom ramen för den europeiska 
grannskapspolitiken erbjuder unionen sina 
grannländer privilegierade förbindelser, 
som bygger på ett ömsesidigt engagemang 
för och främjande av värderingarna 
demokrati och mänskliga rättigheter, 
rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning 
och principerna om marknadsekonomi och 
hållbar utveckling.

(5) Inom ramen för den europeiska 
grannskapspolitiken erbjuder unionen sina 
grannländer privilegierade förbindelser, 
som bygger på ett ömsesidigt engagemang 
för och främjande av värderingarna 
demokrati och mänskliga rättigheter, 
rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning 
och principerna om marknadsekonomi och
övergång till välfungerande 
marknadsekonomier samt hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Ingåendet av djupgående och 
omfattande frihandelsavtal (DCFTA) 
mellan EU och grannländerna är en 
prioritering som bör garantera att 
marknaderna för varor och tjänster 
öppnas gradvis och balanserat för båda 
parter och att våra partnerländer antar 
fytosanitära normer och miljönormer som 
motsvarar EU:s normer, liksom ett 
minimum av sociala normer. 
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Or. es

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Att öppna marknaderna för 
offentlig upphandling och garantera 
rättssäkerheten för båda parters 
investeringar bör vara huvudmål för 
unionens grannskapspolitik.

Or. es

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Behovet av medel för att finansiera 
Europeiska unionens externa stöd ökar, 
men det ekonomiska läget och budgetläget 
i unionen begränsar de resurser som finns 
tillgängliga för sådant stöd. Kommissionen 
måste därför sträva efter att utnyttja de 
tillgängliga resurserna så effektivt som 
möjligt genom att använda finansiella 
instrument med hävstångseffekt. 
Hävstångseffekten skulle kunna ökas 
genom att man gör det möjligt att använda 
och återanvända medel som investeras och 
genereras via finansieringsinstrument.

(19) Behovet av medel för att finansiera 
Europeiska unionens externa stöd ökar, 
men det ekonomiska läget och budgetläget 
i unionen begränsar de resurser som finns 
tillgängliga för sådant stöd. Kommissionen 
måste därför sträva efter att utnyttja de 
tillgängliga resurserna så effektivt som 
möjligt genom att använda finansiella 
instrument med hävstångseffekt. 
Hävstångseffekten skulle kunna ökas 
genom att Europeiska 
investeringsbankens (EIB) och 
Europeiska banken för återuppbyggnad 
och utvecklings (EBRD) 
hävstångskapacitet användes bättre och 
genom att man gör det möjligt att använda 
och återanvända medel som investeras och 
genereras via finansieringsinstrument.

Or. es
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Unionen har åtagit sig att i sina 
förbindelser med sina partner runt om i 
världen främja anständiga arbetsvillkor 
samt ratificeringen och det effektiva 
genomförandet av internationellt erkända 
arbetsnormer och multilaterala miljöavtal.

(22) Unionen har åtagit sig att i sina 
förbindelser med sina partner runt om i 
världen främja anständiga arbetsvillkor 
samt ratificeringen och det effektiva 
genomförandet av internationellt erkända 
arbetsnormer och multilaterala miljöavtal
liksom god samhällsstyrning och 
bekämpning av korruption, 
skattebedrägerier och penningtvätt.

Or. es

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det stöd som tillhandahålls inom ramen 
för denna förordning ska främja ökat 
politiskt samarbete och en gradvis 
ekonomisk integration mellan unionen och 
partnerländerna och särskilt att 
partnerskaps- och samarbetsavtal, 
associeringsavtal eller andra nuvarande 
eller framtida avtal blir genomförda, 
liksom gemensamt överenskomna 
handlingsplaner.

1. Det stöd som tillhandahålls inom ramen 
för denna förordning ska främja ökat 
politiskt samarbete och en gradvis 
ekonomisk integration mellan unionen och 
partnerländerna och särskilt att 
partnerskaps- och samarbetsavtal, 
associeringsavtal, djupgående och 
omfattande frihandelsavtal (DCFTA) eller 
andra nuvarande eller framtida avtal blir 
genomförda, liksom gemensamt 
överenskomna handlingsplaner.

Or. es
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främjande av mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter, rättsstats- och 
jämlikhetsprinciperna, införande av en 
djupgående och hållbar demokrati, 
främjande av god samhällsstyrning och 
utveckling av ett blomstrande civilt 
samhälle, som även omfattar parterna på 
arbetsmarknaden.

(a) Främjande av mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter, rättsstats- och 
jämlikhetsprinciperna, införande av en 
djupgående och hållbar demokrati, de 
marknadsekonomiska principerna, 
främjande av god samhällsstyrning, 
bekämpning av korruption, 
skattebedrägerier och penningtvätt och 
utveckling av ett blomstrande civilt 
samhälle, som även omfattar parterna på 
arbetsmarknaden.

Or. es

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Gradvis integrering i unionens inre 
marknad och ökat sektoriellt och 
sektorsövergripande samarbete, bl.a. 
genom tillnärmning av lagstiftningen och 
konvergens av regelverken med unionens 
och andra relevanta internationella normer, 
relaterat institutionsbyggande och 
investeringar, framför allt på 
sammanlänkningsområdet.

(b) Gradvis integrering i unionens inre 
marknad och ökat sektoriellt och 
sektorsövergripande samarbete, bl.a. 
genom öppnandet av marknaderna för 
varor och tjänster och tillnärmning av 
lagstiftningen och konvergens av 
regelverken med unionens och andra 
relevanta internationella normer, relaterat 
institutionsbyggande och investeringar, 
framför allt på sammanlänkningsområdet
när det gäller energi och transporter.

Or. es
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Skapande av förutsättningar för en väl 
hanterad rörlighet för människor och 
främjande av kontakter mellan människor.

(c) Skapande av förutsättningar för en väl 
hanterad rörlighet för människor och 
främjande av kontakter mellan människor
samt företagssamverkan.

Or. es

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Hållbar utveckling för alla ur samtliga 
aspekter, fattigdomsminskning, även via 
utveckling av privatsektorn, främjande av 
intern ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, landsbygdsutveckling, 
klimatinsatser och katastrofresiliens.

(d) Hållbar utveckling för alla ur samtliga 
aspekter, fattigdomsminskning, genom en 
förstärkning av de sociala skyddsnäten 
och en förbättring av de anställdas 
anställningsbarhet samt via utveckling av 
privatsektorn, särskilt genom stöd till små 
och medelstora företag och 
entreprenörskap, främjande av intern 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, hållbar 
landsbygdsutveckling, klimatinsatser och 
katastrofresiliens.

Or. es

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Upprättande av en ram för att främja 
utländska direktinvesteringar som 
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garanterar rättssäkerhet för båda parters 
investeringar.

Or. es

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Uppnåendet av dessa mål ska framför 
allt mätas med användning av EU:s 
periodiska rapporter om genomförandet av 
politiken, samt, när det gäller punkterna 2 
a, d och e, de relevanta indikatorer som 
fastställts av internationella organisationer 
och andra berörda organ, när det gäller 
punkterna 2 b, c och d, partnerländernas 
anammande av EU:s regelverk, när så är 
relevant, och när det gäller punkterna 2 c 
och f, antalet relevanta avtal och 
samarbetsåtgärder. Indikatorerna kommer 
att omfatta bland annat demokratiska val 
som övervakas på lämpligt sätt, 
korruptionsnivån, handelsflöden samt 
indikatorer som gör det möjligt att mäta 
interna ekonomiska klyftor, inbegripet 
sysselsättningsnivåer.

3. Uppnåendet av dessa mål ska framför 
allt mätas med användning av EU:s 
periodiska rapporter om genomförandet av 
politiken, samt, när det gäller punkterna 2 
a, d och e, de relevanta indikatorer som 
fastställts av internationella organisationer 
och andra berörda organ, när det gäller 
punkterna 2 b, c och d, partnerländernas 
anammande av unionens regelverk, när så 
är relevant, och när det gäller punkterna 2 c 
och f, antalet relevanta avtal och 
samarbetsåtgärder. Indikatorerna kommer 
att omfatta bland annat demokratiska val 
som övervakas på lämpligt sätt, 
korruptionsnivån, handels- och 
investeringsflöden samt indikatorer som 
gör det möjligt att mäta interna 
ekonomiska klyftor, inbegripet 
sysselsättningsnivåer.

Or. es

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Partnerskaps- och samarbetsavtalen, 
associeringsavtalen och andra befintliga 
eller framtida avtal genom vilka 

1. Partnerskaps- och samarbetsavtalen, 
associeringsavtalen, djupgående och 
omfattande frihandelsavtal (DCFTA) och 
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förbindelser upprättas med partnerländer, 
samt motsvarande meddelanden, slutsatser 
från rådet, resolutioner från 
Europaparlamentet och relevanta slutsatser 
från ministermöten med partnerländerna, 
ska utgöra den övergripande politiska 
ramen för programplaneringen och 
genomförandet av unionsstödet enligt 
denna förordning.

andra befintliga eller framtida avtal genom 
vilka förbindelser upprättas med 
partnerländer, samt motsvarande 
meddelanden, slutsatser från rådet, 
resolutioner från Europaparlamentet och 
relevanta slutsatser från ministermöten 
med partnerländerna, ska utgöra den 
övergripande politiska ramen för 
programplaneringen och genomförandet av 
unionsstödet enligt denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det unionsstöd som enligt denna 
förordning ges till varje partnerland ska 
differentieras i form och belopp med 
hänsyn till partnerlandets engagemang för 
reformer och dess framsteg när det gäller 
att genomföra dessa reformer. 
Differentieringen ska avspegla 
ambitionsnivån i landets partnerskap med 
unionen, landets framsteg när det gäller att 
skapa en djupgående och hållbar 
demokrati, dess framsteg i genomförandet 
av överenskomna reformmål, och dess 
behov och förmåga, samt de potentiella 
effekterna av unionens stöd.

1. Det unionsstöd som enligt denna 
förordning ges till varje partnerland ska 
differentieras i form och belopp med 
hänsyn till partnerlandets engagemang för 
reformer och dess framsteg när det gäller 
att genomföra dessa reformer. 
Differentieringen ska avspegla 
ambitionsnivån i landets partnerskap med 
unionen, landets framsteg när det gäller att 
skapa en djupgående och hållbar 
demokrati, respekten för och uppfyllandet 
av de grundläggande 
marknadsekonomiska principerna, dess 
framsteg i genomförandet av 
överenskomna reformmål, och dess behov 
och förmåga, samt de potentiella effekterna 
av unionens stöd.

Or. es
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen, medlemsstaterna och 
Europeiska investeringsbanken (EIB) ska 
se till att det råder samstämmighet mellan 
stöd som ges enligt denna förordning och 
annat stöd som lämnas av unionen, 
medlemsstaterna och Europeiska 
investeringsbanken.

2. Kommissionen, medlemsstaterna och 
Europeiska investeringsbanken (EIB) ska 
se till att det råder samstämmighet mellan 
stöd som ges enligt denna förordning och 
annat stöd som lämnas av unionen, 
medlemsstaterna, Europeiska 
investeringsbanken och Europeiska 
banken för återuppbyggnad och 
utveckling.

Or. es

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I händelse av kris eller hot mot 
demokratin, rättsstatsprincipen, de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna eller vid 
naturkatastrofer eller katastrofer orsakade 
av människan får en särskild översyn 
utföras av programplaneringsdokumenten. 
Denna översyn i ett nödläge ska garantera 
att samstämmigheten mellan det 
unionsstöd som ges enligt denna 
förordning och stöd som ges enligt andra 
finansieringsinstrument unionen bibehålls. 
En sådan översyn kan leda till att 
reviderade programplaneringsdokument 
antas. Om så är fallet ska kommissionen 
översända de reviderade 
programplaneringsdokumenten till 
Europaparlamentet och rådet för kännedom 
inom en månad efter antagandet.

9. I händelse av kris eller hot mot 
demokratin, rättsstatsprincipen, de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, upprepade 
brister i efterlevnaden av
Världshandelsorganisationens (WTO) 
regler eller handelsavtalen med unionen
eller vid naturkatastrofer eller katastrofer 
orsakade av människan får en särskild 
översyn utföras av 
programplaneringsdokumenten. Denna 
översyn i ett nödläge ska garantera att 
samstämmigheten mellan det unionsstöd 
som ges enligt denna förordning och stöd 
som ges enligt andra 
finansieringsinstrument unionen bibehålls. 
En sådan översyn kan leda till att 
reviderade programplaneringsdokument 
antas. Om så är fallet ska kommissionen 
översända de reviderade 
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programplaneringsdokumenten till 
Europaparlamentet och rådet för kännedom 
inom en månad efter antagandet.

Or. es

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av de 
bestämmelser om tillfälligt upphävande av 
stödet som fastställs i avtal om partnerskap 
och samarbete eller associeringsavtal med 
partnerländerna eller partnerregionerna, 
ska unionen, om ett partnerland inte följer 
principerna om demokrati, rättsstaten och 
respekten för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, uppmana 
det berörda landet att hålla samråd i syfte 
att finna en lösning som är godtagbar för 
bägge parter, utom i särskilt brådskande 
fall. Om samrådet med det berörda landet 
inte leder till en lösning som är godtagbar 
för bägge parter, eller om samråd vägras 
eller i särskilt brådskande fall, får rådet 
vidta lämpliga åtgärder i enlighet med 
artikel 215.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, vilka kan omfatta 
tillfälligt upphävande, helt eller delvis, av 
unionens stöd.

Utan att det påverkar tillämpningen av de 
bestämmelser om tillfälligt upphävande av 
stödet som fastställs i avtal om partnerskap 
och samarbete eller associeringsavtal med 
partnerländerna eller partnerregionerna, 
ska unionen, om ett partnerland inte följer 
principerna om demokrati, rättsstaten och 
respekten för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, eller 
allvarligt och upprepade gånger brister i 
efterlevnaden av 
Världshandelsorganisationens (WTO) 
regler eller handelsavtalen med unionen, 
uppmana det berörda landet att hålla 
samråd i syfte att finna en lösning som är 
godtagbar för bägge parter, utom i särskilt 
brådskande fall. Om samrådet med det 
berörda landet inte leder till en lösning som 
är godtagbar för bägge parter, eller om 
samråd vägras eller i särskilt brådskande 
fall, får rådet vidta lämpliga åtgärder i 
enlighet med artikel 215.1 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, vilka 
kan omfatta tillfälligt upphävande, helt 
eller delvis, av unionens stöd.

Or. es


