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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 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De gemensamma bestämmelserna och 
förfarandena för genomförandet av 
instrumenten för yttre åtgärder bör stå i 
överensstämmelse med de finansiella 
bestämmelserna för Europeiska unionens 
årsbudget, som fastställs i en förordning 
som antas av Europaparlamentet och rådet, 
i hänvisningar nedan kallad 
budgetförordningen. Hänvisningarna till 
budgetförordningen gäller i samtliga fall 
den senaste version av texten som är i 
kraft, och de omfattar kommissionens 
genomförandebestämmelser för 
budgetförordningen.

(7) De gemensamma bestämmelserna och 
förfarandena för genomförandet av 
instrumenten för yttre åtgärder bör stå i 
överensstämmelse med de finansiella 
bestämmelserna för Europeiska unionens 
årsbudget, som fastställs i en förordning 
som antas av Europaparlamentet och rådet, 
i hänvisningar nedan kallad 
budgetförordningen, som omfattar 
kommissionens 
genomförandebestämmelser för 
budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska se till att åtgärderna 
genomförs i överensstämmelse med målen 
för det tillämpliga instrumentet och på ett 
sätt som är förenligt med ett verkningsfullt 
skydd av unionens ekonomiska intressen.
Det finansiella bistånd som tillhandahålls 
på grundval av instrumenten ska vara 
förenligt med bestämmelserna och 

2. Kommissionen ska se till att åtgärderna 
genomförs ändamålsenligt och effektivt i 
överensstämmelse med målen för det 
tillämpliga instrumentet och på ett sätt som 
är förenligt med ett verkningsfullt skydd av 
unionens ekonomiska intressen. Det 
finansiella bistånd som tillhandahålls på 
grundval av instrumenten ska vara förenligt 
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förfarandena i budgetförordningen, som 
utgör den grundläggande finansiella och 
rättsliga ramen för genomförandet av 
instrumenten.

med bestämmelserna och förfarandena i 
budgetförordningen, som utgör den 
grundläggande finansiella och rättsliga 
ramen för genomförandet av instrumenten.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska kommissionen, när det är möjligt och 
lämpligt mot bakgrund av åtgärdens 
karaktär, främja användning av de mest 
flexibla förfarandena, i syfte att trygga ett 
verkningsfullt och effektivt 
genomförande. 

utgår

Or. en

Motivering

Kopplat till ändringsförslaget till artikel 1.2.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I undantagsfall, särskilt om det ännu inte 
har antagits något handlingsprogram, får 
kommissionen på grundval av de 
vägledande programplaneringsdokumenten 
anta enskilda åtgärder enligt samma 
bestämmelser och förfaranden som för 
handlingsprogram.

I undantagsfall, om det ännu inte har 
antagits något handlingsprogram, får 
kommissionen på grundval av de 
vägledande programplaneringsdokumenten 
anta enskilda åtgärder enligt samma 
bestämmelser och förfaranden som för 
handlingsprogram.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det förfarandet behöver inte tillämpas för 
handlingsprogram och åtgärder för vilka 
tröskelvärdena ovan inte överskrids, eller 
för icke väsentliga ändringar av 
handlingsprogram och åtgärder. Med icke 
väsentliga ändringar avses tekniska 
justeringar såsom förlängningar av 
genomförandeperioden, omfördelningar av 
medel inom den planerade budgeten eller 
ökningar eller minskningar av budgeten 
med mindre än 20 % av den ursprungliga 
budgeten, under förutsättning att 
ändringarna inte väsentligt berör målen för 
det ursprungliga handlingsprogrammet 
eller den ursprungliga åtgärden.
Handlingsprogram, åtgärder och icke 
väsentliga ändringar enligt detta stycke ska 
meddelas Europaparlamentet och rådet 
inom en månad efter det att de har antagits.

Det förfarandet behöver inte tillämpas för 
handlingsprogram och åtgärder för vilka 
tröskelvärdena ovan inte överskrids, eller 
för icke väsentliga ändringar av 
handlingsprogram och åtgärder. Med icke 
väsentliga ändringar avses tekniska 
justeringar såsom förlängningar av 
genomförandeperioden, omfördelningar av 
medel inom den planerade budgeten eller 
ökningar eller minskningar av budgeten 
med mindre än 10 % av den ursprungliga 
budgeten, under förutsättning att 
ändringarna inte väsentligt berör målen för 
det ursprungliga handlingsprogrammet 
eller den ursprungliga åtgärden.
Handlingsprogram, åtgärder och icke 
väsentliga ändringar enligt detta stycke ska 
meddelas Europaparlamentet och rådet 
inom en månad efter det att de har antagits.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En lämplig miljöprövning (bl.a. av 
verkningarna i fråga om 
klimatförändring och biologisk mångfald)
ska göras på projektnivå, och denna ska för 
miljökänsliga projekt (särskilt stora nya 
infrastrukturprojekt) där så är tillämpligt 
omfatta en miljökonsekvensbedömning
(MKB). Strategiska miljöbedömningar

4. En lämplig miljöprövning ska göras på 
projektnivå, och denna ska för 
miljökänsliga projekt (särskilt stora nya 
infrastrukturprojekt) där så är tillämpligt 
omfatta en miljökonsekvensbedömning
(MKB). Strategiska miljöbedömningar
(SMB) ska där så är relevant användas vid 
genomförandet av sektorprogram. Det ska 
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(SMB) ska där så är relevant användas vid 
genomförandet av sektorprogram. Det ska 
sörjas för att berörda parter involveras i 
miljöbedömningar och för att allmänheten 
får tillgång till resultatet av sådana 
bedömningar.

sörjas för att alla viktiga aktörer
involveras i miljöbedömningar och för att 
allmänheten får tillgång till resultatet av 
sådana bedömningar.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det finansiella biståndet från unionen får 
tillhandahållas bl.a. genom följande typer 
av finansiering som tas upp i 
budgetförordningen:

1. Det finansiella biståndet från unionen får 
tillhandahållas genom följande typer av 
finansiering som tas upp i 
budgetförordningen:

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid parallell samfinansiering delas en 
åtgärd upp i ett flertal klart identifierbara 
komponenter där var och en av 
komponenterna finansieras av någon av de 
partner som svarar för finansieringen, så att 
det alltid går att fastställa för vilket 
ändamål medlen har använts.

Vid parallell samfinansiering ska en åtgärd
delas upp i ett flertal klart identifierbara 
komponenter där var och en av 
komponenterna finansieras av någon av de 
partner som svarar för finansieringen, så att 
det alltid går att fastställa för vilket 
ändamål medlen har använts.

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid gemensam samfinansiering fördelas
den totala kostnaden för en åtgärd mellan 
de partner som svarar för finansieringen 
och medlen läggs samman, så att det inte 
går att fastställa varifrån medlen för en viss 
verksamhet inom ramen för åtgärden 
kommer.

Vid gemensam samfinansiering ska den 
totala kostnaden för en åtgärd fördelas
mellan de partner som svarar för 
finansieringen och medlen läggs samman, 
så att det inte går att fastställa varifrån 
medlen för en viss verksamhet inom ramen 
för åtgärden kommer.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) När det gäller 
partnerskapsinstrumentet, utvecklade 
länder som spelar en framträdande roll i 
den internationella ekonomin och 
handeln, i internationella fora, i den 
globala styrningen och för att tackla 
utmaningar av global karaktär där 
unionen har betydande intressen. 

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska för kännedom 
översända utvärderingsrapporterna till 
Europaparlamentet och rådet.

2. Kommissionen ska för kännedom 
översända utvärderingsrapporterna till 
Europaparlamentet och rådet. Resultatet av 



PE489.414v01-00 8/12 PA\901453SV.doc

SV

Medlemsstaterna får begära att 
utvärderingarna ska behandlas i de 
kommittéer som avses i artikel 15. 
Resultatet av sådan behandling ska beaktas 
vid programutformningen och 
medeltilldelningen.

sådan behandling ska beaktas vid 
programutformningen och 
medeltilldelningen.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska i lämplig 
utsträckning göra alla berörda aktörer 
delaktiga i fasen för utvärdering av det 
bistånd som unionen tillhandahåller inom 
ramen för denna förordning.

3. Kommissionen ska göra alla viktiga
aktörer delaktiga i fasen för utvärdering av 
det bistånd som unionen tillhandahåller 
inom ramen för denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tvåårsrapport Årsrapport

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska kartlägga framstegen 
i genomförandet av de åtgärder för 
finansiellt bistånd som vidtas på området 
yttre åtgärder och ska vartannat år från 
och med 2016 lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet, resultaten och, i möjligaste 
mån, de viktigaste följderna och 
verkningarna av unionens finansiella 
bistånd. Denna rapport ska även läggas 
fram för Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén och Regionkommittén.

1. Kommissionen ska kartlägga framstegen 
i genomförandet av de åtgärder för 
finansiellt bistånd som vidtas på området 
yttre åtgärder och ska varje år lägga fram 
en rapport för Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet, resultaten och, i 
möjligaste mån, de viktigaste följderna och 
verkningarna av unionens finansiella 
bistånd. Denna rapport ska även läggas 
fram för Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén och Regionkommittén.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tvåårsrapporten ska innehålla 
information rörande de föregående åren om 
de åtgärder som finansierats, om resultaten 
av uppföljnings- och 
utvärderingsverksamheten, om de berörda 
partnernas involvering och om 
genomförandet av 
åtagandebemyndigandena och 
betalningsbemyndigandena. Den ska 
omfatta en bedömning av resultaten av 
unionens finansiella bistånd som i 
möjligaste mån grundar sig på specifika, 
mätbara indikatorer på biståndets betydelse 
för uppnåendet av målen för instrumenten.

2. Årsrapporten ska innehålla information 
rörande de föregående åren om de åtgärder 
som finansierats, om resultaten av 
uppföljnings- och 
utvärderingsverksamheten, om de berörda 
partnernas involvering och om 
genomförandet av 
åtagandebemyndigandena och 
betalningsbemyndigandena. Den ska 
omfatta en bedömning av resultaten av 
unionens finansiella bistånd som i 
möjligaste mån grundar sig på specifika, 
mätbara indikatorer på biståndets betydelse 
för uppnåendet av målen för instrumenten.

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De medel som anslås inom ramen för 
instrumenten ska varje år underkastas ett 
spårningssystem som grundar sig på 
OECD-metoden med ”Riomarkörer” och 
har integrerats i de befintliga metoderna för 
uppföljning av hur EU-programmen 
fungerar, i syfte att kvantifiera utgifterna 
för klimatinsatser och biologisk mångfald i 
de handlingsprogram, enskilda åtgärder 
och särskilda åtgärder som avses i 
artikel 2.1 och redovisas i utvärderingar 
och tvåårsrapporter. Det ska varje år göras 
en uppskattning, på grundval av de 
vägledande programplaneringsdokument 
som antagits, av de samlade utgifterna för 
klimatinsatser och biologisk mångfald.

De medel som anslås inom ramen för 
instrumenten ska varje år underkastas ett 
spårningssystem som grundar sig på 
OECD-metoden med ”Riomarkörer” och 
har integrerats i de befintliga metoderna för 
uppföljning av hur EU-programmen 
fungerar, i syfte att kvantifiera utgifterna 
för klimatinsatser och biologisk mångfald i 
de handlingsprogram, enskilda åtgärder 
och särskilda åtgärder som avses i 
artikel 2.1 och redovisas i utvärderingar 
och årsrapporter. Det ska varje år göras en 
uppskattning, på grundval av de 
vägledande programplaneringsdokument 
som antagits, av de samlade utgifterna för 
klimatinsatser och biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2017 med hjälp av resultat-
och verkansindikatorer som visar hur 
effektivt resurserna har använts ha 
utarbetat en rapport om i vilken 
utsträckning målen för varje instrument har 
uppnåtts och om det europeiska mervärde 
som instrumenten har tillfört, med sikte på 
ett beslut om att fortsätta med, ändra eller 
upphöra med de typer av åtgärder som 
genomförs inom ramen för instrumenten.

1. Kommissionen ska senast den
30 juni 2017 med hjälp av resultat- och 
verkansindikatorer som visar hur effektivt 
resurserna har använts ha utarbetat en 
rapport om i vilken utsträckning målen för
varje instrument har uppnåtts och om det 
europeiska mervärde som instrumenten har 
tillfört, med sikte på ett beslut om att 
fortsätta med, ändra eller upphöra med de 
typer av åtgärder som genomförs inom 
ramen för instrumenten. Rapporten ska 
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Rapporten ska även behandla utrymmet för 
förenklingar, den interna och externa 
samstämmigheten, frågan om alla mål 
fortfarande är relevanta samt åtgärdernas 
bidrag till unionens prioriteter i fråga om 
smart, hållbar och inkluderande tillväxt.
Den ska dessutom beakta eventuella 
konstateranden och slutsatser om 
instrumentens verkningar på lång sikt.

även behandla utrymmet för förenklingar, 
den interna och externa samstämmigheten, 
frågan om alla mål fortfarande är relevanta 
samt åtgärdernas bidrag till unionens 
prioriteter i fråga om smart, hållbar och 
inkluderande tillväxt. Den ska dessutom 
beakta eventuella konstateranden och 
slutsatser om instrumentens verkningar på 
lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den tredje 
dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den tredje 
dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 
1 januari 2014 till och med den 
31 december 2020.

Or. en

Motivering

Kopplat till ändringsförslaget till artikel 17.3.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 
1 januari 2014.

utgår

Or. en
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Motivering

Kopplat till ändringsförslaget till artikel 17.1.


