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ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionens udvidelsespolitik er en 
investering i fred, sikkerhed og stabilitet i 
Europa. Den giver større økonomiske 
muligheder og handelsmuligheder til 
gensidig fordel for Unionen og de måske 
kommende medlemsstater. Udsigten til 
EU-medlemskab har en meget kraftig 
forandrende virkning og forankrer positive 
demokratiske, politiske, økonomiske og 
samfundsmæssige forandringer.

(5) Unionens udvidelsespolitik er en 
investering i fred, sikkerhed, stabilitet og 
velstand i Europa. Den giver større 
økonomiske muligheder og 
handelsmuligheder til gensidig fordel for 
Unionen og de måske kommende 
medlemsstater. Udsigten til EU-
medlemskab har en meget kraftig 
forandrende virkning og forankrer positive 
demokratiske, politiske, økonomiske, 
samfunds- og miljømæssige forandringer.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Europa-Kommissionen bekræftede 
den faste, meritbaserede udsigt til EU-
medlemskab for Vestbalkan i sin 
meddelelse "Et troværdigt 
udvidelsesperspektiv for landene på 
Vestbalkan og et øget engagement heri fra 
Den Europæiske Unions side”16. Det er et 
stærkt opmuntrende budskab til hele 
Vestbalkan og et tegn på EU's engagement 
i områdets europæiske fremtid.

(6) Europa-Kommissionen bekræftede 
den faste, reform- og meritbaserede udsigt 
til EU-medlemskab for Vestbalkan i sin 
meddelelse "Et troværdigt 
udvidelsesperspektiv for landene på 
Vestbalkan og et øget engagement heri fra 
Den Europæiske Unions side"16. Det er et 
stærkt opmuntrende budskab til hele 
Vestbalkan og et tegn på EU's engagement 
i områdets europæiske fremtid.

__________________ __________________
16 COM(2018) 65 final, som kan findes på 16 COM(2018)0065, som kan findes på 
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adressen: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

adressen: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der bør også ydes bistand i 
overensstemmelse med de aftaler, som 
Unionen har indgået med modtagerne i 
bilag I. Bistanden bør hovedsageligt 
fokusere på at bistå modtagerne i bilag I i 
at styrke de demokratiske institutioner og 
retsstaten, reformere retsvæsenet og den 
offentlige forvaltning og fremme respekten 
for de grundlæggende rettigheder, 
ligestilling mellem kønnene, tolerance, 
social inddragelse og ikkediskrimination. 
Bistanden bør også understøtte de centrale 
principper og rettigheder, som er defineret i 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder17. Bistanden bør fortsat støtte 
modtagernes bestræbelser på at fremme 
regionalt, makroregionalt og 
grænseoverskridende samarbejde samt 
territorial udvikling, herunder ved at 
gennemføre Unionens makroregionale 
strategier. Bistanden bør også styrke den 
økonomiske og sociale udvikling og den 
økonomiske styring hos disse modtagere 
og dermed understøtte en dagorden for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
bl.a. via gennemførelsen af politikker på 
områder som regional udvikling, landbrug 
og udvikling af landdistrikterne, social- og 
beskæftigelsesområdet og udvikling af den 
digitale økonomi og det digitale samfund, 
hvilket også er i overensstemmelse med 
flagskibsinitiativet om en digital dagsorden 
for Vestbalkan.

(7) Der bør ydes bistand i 
overensstemmelse med de aftaler, som 
Unionen har indgået med modtagerne i 
bilag I. Bistanden bør dels fokusere på at 
bistå modtagerne i bilag I i at styrke de 
demokratiske institutioner og retsstaten, 
reformere retsvæsenet og den offentlige 
forvaltning og fremme respekten for 
mediefrihed og de grundlæggende 
rettigheder, navnlig mindretalsrettigheder, 
respektere og fremme 
arbejdstagerrettigheder, ligestilling 
mellem kønnene, tolerance, social 
inddragelse og ikkediskrimination samt 
understøtte de centrale principper og 
rettigheder, som er defineret i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder17. 
Dels bør bistanden fortsat støtte 
modtagernes bestræbelser på at fremme 
økonomisk, social og territorial udvikling 
samt regionalt, makroregionalt og 
grænseoverskridende samarbejde og 
gradvist vedtage relevante EU-politikker 
og -praksisser, navnlig i tilknytning til 
samhørighedspolitikken, som bl.a. kan 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
makroregionale strategier. IPA III bør 
desuden styrke den økonomiske og sociale 
udvikling og den økonomiske styring hos 
disse modtagere og dermed understøtte en 
dagorden for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, bl.a. via gennemførelsen af 
flerårige programmer med sigte på 
områder som regional udvikling, landbrug 
og udvikling af landdistrikterne, social- og 
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beskæftigelsesområdet og udvikling af den 
digitale økonomi og det digitale samfund, 
hvilket også er i overensstemmelse med 
flagskibsinitiativet om en digital dagsorden 
for Vestbalkan.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Unionen bør støtte overgangen hen 
imod tiltrædelse til gavn for modtagerne i 
bilag I på grundlag af medlemsstaternes 
erfaringer. Dette samarbejde bør navnlig 
fokusere på at dele de erfaringer, som 
medlemsstaterne har høstet under 
reformprocessen.

(8) Unionen bør støtte overgangen hen 
imod tiltrædelse såvel som deltagelse i 
EU's samhørighedspolitik efter 
tiltrædelsen til gavn for modtagerne i bilag 
I på grundlag af medlemsstaternes 
erfaringer og under behørig hensyntagen 
til deres specifikke situation. Dette 
samarbejde bør navnlig fokusere på at dele 
de erfaringer og bedste praksisser, som 
medlemsstaterne og modtagerne i bilag I 
har høstet under reformprocessen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er meget vigtigt at intensivere 
samarbejdet om migration, herunder 
grænseforvaltning, sikring af adgang til 
international beskyttelse, deling af 
relevante oplysninger, øgede 
udviklingsmæssige fordele ved migration, 
lettelse af lovlig migration og 
arbejdsmigration, styrkelse af 
grænsekontrollen og vores bestræbelser på 
at bekæmpe irregulær migration, 
menneskehandel og smugling af migranter.

(10) Det er meget vigtigt at intensivere 
samarbejdet om migration, herunder 
grænseforvaltning, sikre adgang til 
international beskyttelse, dele relevante 
oplysninger, styrke udviklingsmæssige 
fordele ved migration, lette lovlig 
migration og arbejdsmigration, styrke 
grænsekontrollen, give adgang til 
humanitær bistand og fortsætte vores 
bestræbelser på at bekæmpe irregulær 
migration, menneskehandel, smugling af 
migranter og andre former for 
kriminalitet.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Styrkelse af retsstatsprincippet, 
bl.a. gennem bekæmpelse af korruption og 
organiseret kriminalitet samt via god 
regeringsførelse, herunder reform af den 
offentlige forvaltning, er stadig de vigtigste 
udfordringer for de fleste af modtagerne i 
bilag I og væsentlige faktorer for, at 
modtagere kan komme tættere på Unionen 
og senere fuldt ud kan påtage sig de 
forpligtelser, der følger af et EU-
medlemsskab. I betragtning af den 
langsigtede karakter af reformerne på disse 
områder og behovet for at skabe resultater 
over tid bør den finansielle bistand i 
henhold til denne forordning så tidligt som 
muligt adressere de krav, der stilles til 
modtagerne i bilag I.

(11) Styrkelse af retsstatsprincippet, 
bl.a. gennem bekæmpelse af korruption og 
organiseret kriminalitet samt via god 
regeringsførelse, herunder reform af den 
offentlige forvaltning og styrkelse af den 
administrative kapacitet, er stadig de 
vigtigste udfordringer for de fleste af 
modtagerne i bilag I og væsentlige faktorer 
for, at modtagere kan komme tættere på 
Unionen og senere fuldt ud kan påtage sig 
de forpligtelser, der følger af et EU-
medlemskab. I betragtning af den 
langsigtede karakter af reformerne på disse 
områder og behovet for at skabe resultater 
over tid bør den finansielle bistand i 
henhold til denne forordning så tidligt som 
muligt adressere de krav, der stilles til 
modtagerne i bilag I.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Modtagerne i bilag I skal være 
bedre forberedt til at håndtere globale 
udfordringer som f.eks. bæredygtig 
udvikling og klimaændringer og tilpasse 
sig Unionens indsats for at håndtere disse 
spørgsmål. Henset til betydningen af at 
tage hånd om klimaændringerne i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og målene for bæredygtig udvikling bør 
programmet bidrage til at integrere 
klimaindsatsen i Unionens politikker og til 
at nå det overordnede mål om, at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal understøtte 
klimamålsætninger. Tiltag under dette 

(13) Modtagerne i bilag I skal være 
bedre forberedt til at håndtere globale 
udfordringer som f.eks. bæredygtig 
udvikling, miljøbeskyttelse, 
klimaændringer og tilpasning af EU's 
model for den cirkulære økonomi og til at 
tilpasse sig Unionens indsats for at 
håndtere disse spørgsmål. Henset til 
betydningen af at tage hånd om 
klimaændringerne i overensstemmelse med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og målene for bæredygtig 
udvikling bør programmet bidrage til at 
integrere klimaindsatsen i Unionens 
politikker og til at nå det overordnede mål 
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program forventes at bidrage med 16 % af 
programmets samlede finansieringsramme 
til klimamålsætningerne. Relevante tiltag 
identificeres under programmets 
udarbejdelse og gennemførelse, og 
programmets samlede bidrag bør indgå i de 
relevante evalueringer og gennemgange.

om, at 25 % af udgifterne i EU-budgettet 
skal understøtte klimamålsætninger. Tiltag 
under dette program forventes at bidrage 
med 16 % af programmets samlede 
finansieringsramme til 
klimamålsætningerne. Relevante tiltag 
identificeres under programmets 
udarbejdelse og gennemførelse, og 
programmets samlede bidrag bør indgå i de 
relevante evalueringer og gennemgange.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør sikre overensstemmelse, sammenhæng 
og komplementaritet i forbindelse med 
deres bistand, navnlig gennem 
regelmæssige konsultationer og hyppig 
udveksling af oplysninger i de forskellige 
faser af bistandsforløbet. Derudover bør de 
nødvendige skridt tages for at sikre bedre 
koordinering og komplementaritet, 
herunder gennem regelmæssige 
konsultationer med andre donorer. 
Civilsamfundets rolle bør styrkes både i de 
programmer, der gennemføres via 
offentlige organer, og i de programmer, 
som er direkte modtagere af Unionens 
bistand.

(16) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør sikre overensstemmelse, sammenhæng 
og komplementaritet i forbindelse med 
deres bistand, navnlig gennem 
regelmæssige konsultationer og hyppig 
udveksling af oplysninger i de forskellige 
faser af bistandsforløbet. Derudover bør de 
nødvendige skridt tages for at sikre bedre 
koordinering og komplementaritet, 
herunder gennem regelmæssige 
konsultationer med andre donorer. De 
roller, som civilsamfundet og de lokale og 
regionale myndigheder – navnlig i de 
regioner, der grænser op til EU – samt de 
frie medier og den private sektor spiller, 
bør styrkes både i de programmer, der 
gennemføres via offentlige organer, og i de 
programmer, som er direkte modtagere af 
Unionens bistand

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
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Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Overgangen fra Kommissionens 
direkte forvaltning af førtiltrædelsesmidler 
til indirekte forvaltning foretaget af 
modtagerne i bilag I bør ske gradvis og 
under hensyntagen til den respektive 
kapacitet hos disse modtagere. Ved 
tildelingen af bistand bør der fortsat gøres 
brug af de strukturer og instrumenter, som 
har bevist deres værdi i forbindelse med 
førtiltrædelsesprocessen.

(19) Overgangen fra Kommissionens 
direkte forvaltning af førtiltrædelsesmidler 
til indirekte forvaltning foretaget af 
modtagerne i bilag I bør ske gradvis og 
under hensyntagen til den respektive 
kapacitet hos disse modtagere. Ved 
tildelingen af bistand bør der fortsat gøres 
brug af de strukturer og instrumenter, som 
har bevist deres værdi i forbindelse med 
førtiltrædelsesprocessen. IPA III bør 
desuden finansiere kapacitetsopbyggende 
foranstaltninger med henblik på at 
etablere de strukturer, der er nødvendige 
for delt forvaltning efter tiltrædelsen, 
hvilket bl.a. kan ske ved at gennemføre 
operationelle pilotprogrammer gennem 
disse strukturer med sigte på en 
økonomisk og social udvikling, der er 
baseret på den relevante EU-praksis. 
Unionen bør fremme udvekslingen af 
erfaringer og bedste praksis blandt 
støttemodtagerne samt mellem 
støttemodtagerne og en eller flere 
medlemsstater.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Unionen bør tilstræbe den mest 
effektive anvendelse af de ressourcer, der 
er til rådighed, for at optimere virkningen 
af sine foranstaltninger udadtil. Dette bør 
ske ved hjælp af sammenhæng og 
komplementaritet blandt Unionens eksterne 
finansieringsinstrumenter samt skabelse af 
synergier med andre EU-politikker og -
programmer. Dette indebærer 
sammenhæng og overensstemmelse med 

(20) Unionen bør tilstræbe en effektiv 
anvendelse af de ressourcer, der er til 
rådighed, for at optimere virkningen af sine 
foranstaltninger udadtil. Dette bør ske ved 
hjælp af sammenhæng og 
komplementaritet blandt Unionens eksterne 
finansieringsinstrumenter samt skabelse af 
synergier med andre EU-politikker og -
programmer. Dette indebærer 
sammenhæng og overensstemmelse med 
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makroøkonomisk bistand, når det er 
relevant.

makroøkonomisk bistand og EU's 
makroregionale strategier, når det er 
relevant.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at opnå størst mulig virkning af 
kombinerede interventioner med henblik 
på at nå et fælles mål bør denne forordning 
bidrage til foranstaltninger under andre 
programmer, så længe bidragene ikke 
dækker de samme omkostninger.

(21) For at opnå størst mulig virkning af 
kombinerede interventioner med henblik 
på at nå et fælles mål bør denne forordning 
bidrage til foranstaltninger under andre 
EU-programmer, så længe bidragene ikke 
dækker de samme omkostninger.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i henhold til 
denne forordning bør vælges ud fra den 
mulighed, som de giver for at nå de 
specifikke mål med foranstaltningerne og 
levere resultater, bl.a. under hensyn til 
kontrolomkostningerne, den administrative 
byrde og den forventede risiko for 
manglende overholdelse. Dette bør omfatte 
overvejelser om anvendelse af faste beløb, 
faste takster og enhedsomkostninger samt 
finansiering, der ikke er knyttet til 
omkostningerne, som omhandlet i 
finansforordningens artikel 125, stk. 1.

(24) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i henhold til 
denne forordning bør vælges ud fra den 
mulighed, som de giver for at nå de 
specifikke mål med foranstaltningerne og 
levere virkningsfulde resultater, bl.a. under 
hensyn til kontrolomkostningerne, den 
administrative byrde og den forventede 
risiko for manglende overholdelse. Dette 
bør omfatte overvejelser om anvendelse af 
faste beløb, faste takster og 
enhedsomkostninger samt finansiering, der 
ikke er knyttet til omkostningerne, som 
omhandlet i finansforordningens artikel 
125, stk. 1.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 26
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Foranstaltninger udadtil 
gennemføres ofte i et meget usikkert miljø, 
der kræver løbende og hurtig tilpasning til 
de nye behov, der opstår hos Unionens 
partnere, og til globale udfordringer som 
f.eks. menneskerettigheder, demokrati, god 
regeringsførelse, sikkerhed, stabilitet, 
klimaændringer, miljø og irregulær 
migration og de underliggende årsager 
hertil. Hvis princippet om forudsigelighed 
skal forenes med behovet for at kunne 
reagere hurtigt, er det derfor nødvendigt at 
tilpasse den finansielle gennemførelse af 
programmerne. For at øge Unionens evne 
til reagere på uforudsete behov og under 
overholdelse af princippet om, at Unionens 
budget fastlægges årligt, bør der i denne 
forordning være mulighed for at udnytte 
den fleksibilitet, som finansforordningen 
allerede giver i forbindelse med andre 
politikker i form af fremførsler og 
genforpligtelser af tildelte midler, således 
at der sikres en effektiv brug af Unionens 
midler både for Unionens borgere og 
modtagerne i bilag I, og EU-midlerne til 
Unionens foranstaltninger udadtil derved 
maksimeres.

(26) Foranstaltninger udadtil 
gennemføres ofte i et meget usikkert miljø, 
der kræver løbende og hurtig tilpasning til 
de nye behov, der opstår hos Unionens 
partnere, og til globale udfordringer som 
f.eks. menneskerettigheder, demokrati, god 
regeringsførelse, sikkerhed, stabilitet, 
klimaændringer, miljø, naturkatastrofer og 
irregulær migration samt de underliggende 
årsager hertil. Hvis princippet om 
forudsigelighed skal forenes med behovet 
for at kunne reagere hurtigt, er det derfor 
nødvendigt at tilpasse den finansielle 
gennemførelse af programmerne. For at 
øge Unionens evne til at reagere på 
uforudsete behov og under overholdelse af 
princippet om, at Unionens budget 
fastlægges årligt, bør der i denne 
forordning være mulighed for at udnytte 
den fleksibilitet, som finansforordningen 
allerede giver i forbindelse med andre 
politikker i form af fremførsler og 
genforpligtelser af tildelte midler, således 
at der sikres en effektiv brug af Unionens 
midler både for Unionens borgere og 
modtagerne i bilag I, og EU-midlerne til 
Unionens foranstaltninger udadtil derved 
maksimeres.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Programmer for 
grænseoverskridende samarbejde er de 
mest synlige programmer under 
instrumentet til førtiltrædelsesbistand og 
de programmer, som borgerne har størst 
kendskab til, og de kan derfor gøre de 
EU-finansierede projekter i 
kandidatlandene væsentligt mere synlige.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) I betragtning af den øgede risiko 
for korruption i forbindelse med store 
projekter er det for projekter, der 
modtager støtte, ønskeligt med en 
afbalanceret blanding af projekter af 
forskellig størrelse med særlig vægt på 
små projekter (især projekter, der 
anvender den anerkendte LEADER-
metode), som også bør prioriteres af andre 
grunde ( f.eks. deres bidrag til synlighed).

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Medlemsstaterne samt de 
modtagere og interessenter, der er opført i 
bilag I, bør gøre opmærksom på 
resultaterne af Unionens finansiering og 
på passende vis informere offentligheden 
herom. Kommunikations- og 
synlighedsforanstaltninger er af 
afgørende betydning i forhold til at gøre 
Unionens aktiviteter synlige på stedet og 
bør baseres på sande, nøjagtige og 
ajourførte oplysninger. For at kunne 
håndhæve disse krav bør de kompetente 
myndigheder og Kommissionen være i 
stand til at træffe afhjælpende 
foranstaltninger i tilfælde af manglende 
overholdelse.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. IPA III har til formål at støtte de i 
bilag I anførte modtageres bestræbelser på 
at vedtage og gennemføre de politiske, 
institutionelle, retlige, administrative, 
sociale og økonomiske reformer, som disse 
modtagere skal gennemføre for at 
overholde Unionens værdier og gradvis 
tilpasse sig Unionens regler, standarder, 
politikker og praksis med henblik på EU-
medlemskab, hvilket bidrager til deres 
stabilitet, sikkerhed og velstand.

1. IPA III har til formål at støtte de i 
bilag I anførte modtageres bestræbelser på 
at vedtage og gennemføre de politiske, 
institutionelle, retlige, administrative, 
sociale, miljømæssige og økonomiske 
reformer, som disse modtagere skal 
gennemføre for at overholde Unionens 
værdier og gradvis tilpasse sig Unionens 
regler, standarder, politikker og praksis 
med henblik på EU-medlemskab, hvilket 
bidrager til deres stabilitet, sikkerhed og 
velstand.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at styrke retsstatsprincippet, 
demokrati, respekt for 
menneskerettigheder, grundlæggende 
rettigheder og folkeretten, civilsamfundet 
og sikkerhed samt forbedre 
migrationsstyringen, herunder 
grænseforvaltning

a) at styrke retsstatsprincippet, 
demokrati, respekt for 
menneskerettigheder, grundlæggende 
rettigheder og folkeretten, civilsamfundet, 
frie og uafhængige medier, sikkerhed 
samt forbedre migrationsstyringen, 
herunder grænseforvaltning

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at styrke den offentlige forvaltnings 
effektivitet og støtte strukturelle reformer 
og god regeringsførelse på alle niveauer

b) at styrke den offentlige forvaltnings 
effektivitet og gennemsigtighed, styrke 
den administrative kapacitet og støtte 
strukturelle reformer og god 
regeringsførelse på alle niveauer, på 
nationalt såvel som på regionalt og lokalt 
plan
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sørge for udformning af regler, 
standarder, politikker og praksis i 
overensstemmelse med Unionens hos 
modtagerne i bilag I og styrke forsoning, 
gode naboskabsforbindelser, 
mellemfolkelige kontakter og 
kommunikation

c) at sørge for udformning af regler, 
standarder, politikker og praksis i 
overensstemmelse med Unionens hos 
modtagerne i bilag I og styrke forsoning, 
fredsskabelse, gode naboskabsforbindelser, 
mellemfolkelige kontakter og 
kommunikation

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at styrke den økonomiske og 
sociale udvikling, bl.a. gennem øget 
konnektivitet og regional udvikling, 
udvikling af landbrug og landdistrikter og 
sociale og beskæftigelsesmæssige 
politikker, styrke miljøbeskyttelsen, øge 
modstandsdygtigheden over for 
klimaændringer, fremskynde overgangen 
til en kulstoffattig økonomi og udvikle den 
digitale økonomi og det digitale samfund

d) at styrke den økonomiske og 
sociale udvikling og samhørighed baseret 
på EU's relevante politikker og praksisser, 
støtte modtagernes forberedelser til 
deltagelse i EU's samhørighedspolitik 
efter tiltrædelsen, bl.a. gennem flerårige 
operationelle programmer med sigte på 
øget konnektivitet og regional udvikling, 
udvikling af landbrug og landdistrikter og 
sociale og beskæftigelsesmæssige 
politikker, styrke miljøbeskyttelsen, øge 
modstandsdygtigheden over for 
klimaændringer, fremskynde overgangen 
til en kulstoffattig økonomi og udvikle den 
digitale økonomi og det digitale samfund 
samt skabe betingelser for udvikling af en 
iværksætterkultur

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at støtte det territoriale og 
grænseoverskridende samarbejde.

e) at støtte det territoriale, 
interregionale og grænseoverskridende 
samarbejde.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 
kan anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med programmets 
gennemførelse, eksempelvis forberedelses-
, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, herunder 
institutionelle IT-systemer og andre 
aktiviteter vedrørende forberedelsen af det 
efterfølgende program for 
førtiltrædelsesbistand i overensstemmelse 
med artikel 20 i [NDICI-forordningen].

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 
kan anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med programmets 
gennemførelse, eksempelvis forberedelses-
, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, herunder 
institutionelle IT-systemer og andre 
aktiviteter vedrørende forberedelsen af det 
efterfølgende program for 
førtiltrædelsesbistand i overensstemmelse 
med artikel 20 i [NDICI-forordningen]. 
Desuden bør et beløb svarende til 4 % af 
det samlede budget for IPA III-
foranstaltninger, der er under 
gennemførelse, anvendes til samme type 
aktiviteter på de nationale IPA III-
myndigheders initiativ med det formål at 
dække behovene i forbindelse med 
programmering, programlevering samt 
sikring af administrativ kapacitet og 
menneskelige ressourcer.

Begrundelse

De institutionelle strukturer med ansvar for IPA har lidt under en konstant mangel på 
ressourcer, når det drejer sig om udvikling af menneskelig kapacitet, organisationer og 
politikker. De nationale budgetter mangler midler, reformerne af den offentlige forvaltning 
skrider langsomt frem, og målrettede tekniske bistandsforanstaltninger, der er medtaget i 
IPA-programmerne, har hidtil ikke løst problemet. IPA-myndighederne bør som svar herpå – 
i lighed med teknisk bistand inden for rammerne af samhørighedspolitikken – modtage en 
automatisk tildeling til forvaltning og kapacitetsopbygning, der vil muliggøre en strategisk 
tilgang til opgaven.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bistand under IPA III kan ydes til 
den type foranstaltninger, der er fastsat 
under Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden30, Den Europæiske 
Socialfond Plus31 og Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne32.

4. Bistand under IPA III kan ydes til 
den type foranstaltninger, der er fastsat 
under Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden30, Den Europæiske 
Socialfond Plus31 og Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne32 på nationalt plan samt i 
en grænseoverskridende, tværnational, 
interregional eller makroregional 
kontekst.

__________________ __________________
30 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden, COM(2018) 372 
final.

30 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden, COM(2018)0372.

31 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+), COM(2018) 382 
final.

31 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+), COM(2018)0382.

32 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om regler for støtte til 
strategiske planer, der udarbejdes af 
medlemsstaterne under den fælles 
landbrugspolitik og finansieres gennem 
Den Europæiske Garantifond for 
Landbruget (EGFL) og Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL), og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1307/2013, COM(2018) 392 
final.

32 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om regler for støtte til 
strategiske planer, der udarbejdes af 
medlemsstaterne under den fælles 
landbrugspolitik og finansieres gennem 
Den Europæiske Garantifond for 
Landbruget (EGFL) og Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL), og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1307/2013, COM(2018)0392.

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at tiltag inden for rammerne af samhørighedspolitikken ikke 
kun bør være mulige i en grænseoverskridende, men også i en national sammenhæng – som 
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led i den enkelte modtagers forberedelser til EU's samhørighedspolitik og med det formål at 
anvende relevant europæisk praksis i den socioøkonomiske udvikling.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. [EFRU]33 bidrager til programmer 
eller foranstaltninger, der er fastsat for 
grænseoverskridende samarbejde mellem 
modtagerne i bilag I og medlemsstaterne. 
Disse programmer og foranstaltninger 
vedtages af Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 16. Bidraget 
fra IPA-CBC fastsættes i henhold til 
artikel 10, stk. 3, i [ETS-forordningen]. 
Grænseoverskridende IPA-programmer 
skal forvaltes i overensstemmelse med 
[ETS-forordningen].

5. [EFRU]33 bidrager til programmer 
eller foranstaltninger, der er fastsat for 
grænseoverskridende samarbejde mellem 
modtagerne i bilag I og medlemsstaterne. 
Disse programmer og foranstaltninger 
vedtages af Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 16. Bidraget 
fra IPA-CBC fastsættes i henhold til 
artikel 10, stk. 3, i [ETS-forordningen]. 
Grænseoverskridende IPA-programmer 
skal forvaltes i overensstemmelse med 
[ETS-forordningen]. De modtagere, der er 
opført i bilag I til denne forordning, og 
deres lokale og regionale myndigheder 
opfordres til at deltage i 
samarbejdsformer inden for rammerne af 
EGTS-forordningen.

__________________ __________________
33 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden, COM(2018) 372 
final.

33 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden, COM(2018)0372.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Programmer og foranstaltninger i 
henhold til denne forordning skal integrere 
klimaændringer, miljøbeskyttelse og 
ligestilling mellem kønnene og, såfremt det 

2. Programmer og foranstaltninger i 
henhold til denne forordning skal integrere 
klimaændringer, miljøbeskyttelse, 
ligestilling mellem kønnene, kulturel og 
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er relevant, tage hensyn til forbindelser 
med målene for bæredygtig udvikling34 for 
at fremme integrerede foranstaltninger, der 
kan skabe sidegevinster og opfylde flere 
mål på en koordineret måde.

sproglig mangfoldighed og, såfremt det er 
relevant, tage hensyn til forbindelser med 
målene for bæredygtig udvikling34 for at 
fremme integrerede foranstaltninger, der 
kan skabe sidegevinster og opfylde flere 
mål på en koordineret måde.

__________________ __________________
34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen træffer i 
samarbejde med medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger til at 
inddrage de lokale og regionale 
myndigheder i identificeringen og 
udvælgelsen af de specifikke mål i denne 
forordning.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages i IPA-programmeringsrammen 
behørigt hensyn til de relevante nationale 
strategier og sektorpolitikker.

Der tages i IPA-programmeringsrammen 
behørigt hensyn til EU's relevante 
makroregionale og nationale og lokale 
strategier og sektorpolitikker.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bistand, der ydes under IPA III, 
gennemføres ved direkte eller indirekte 
forvaltning i overensstemmelse med 
finansforordningen gennem årlige eller 
flerårige handlingsplaner og 
foranstaltninger som omhandlet i kapitel III 
i afsnit II i [NDICI-forordningen]. Kapitel 
III i afsnit II i [NDICI-forordningen] finder 
med undtagelse af artikel 24, stk. 1 
[støtteberettigede personer og enheder] 
anvendelse på denne forordning.

1. Bistand, der ydes under IPA III, 
gennemføres ved direkte eller indirekte 
forvaltning i overensstemmelse med 
finansforordningen gennem årlige eller 
flerårige handlingsplaner og 
foranstaltninger som omhandlet i kapitel III 
i afsnit II i [NDICI-forordningen]. Kapitel 
III i afsnit II i [NDICI-forordningen] finder 
med undtagelse af artikel 24, stk. 1 
[støtteberettigede personer og enheder] 
anvendelse på denne forordning. Hvis der 
ydes støtte i form af budgetstøtte – jf. 
artikel 23, stk. 1, litra c), i [NDICI-
forordningen] – gennem 
performanceorienterede kontrakter om 
sektorreform, skal de IPA III-midler, der 
er stillet til rådighed, udelukkende 
anvendes inden for den pågældende 
sektor.

Begrundelse

Støtte, der er ydet i form af sektorbudgetstøtte, bør ikke omdirigeres til andre politikområder, 
selv om de aftalte reformmål nås med en mindre investering. Alle IPA III-midler, der stilles til 
rådighed gennem denne finansieringsmetode, bør i stedet tjene reformmålene på det 
oprindelige politikområde.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden for rammerne af denne 
forordning kan der vedtages 
handlingsplaner for en periode på op til syv 
år.

2. Inden for rammerne af denne 
forordning kan der vedtages 
handlingsplaner for en periode på op til syv 
år. Dette omfatter muligheden for at 
udarbejde flerårige operationelle 
pilotprogrammer for økonomisk og social 
udvikling baseret på praksis i EU-
samhørighedspolitikken.
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Begrundelse

IPA-støttemodtagere fik i slutningen af IPA I (omkring 2012) mulighed for at gennemføre 
"operationelle programmer", der er inspireret af EU-samhørighedspolitikkens praksis. Under 
IPA II fandtes denne mulighed i princippet, men blev sjældent anvendt. Det ville være 
gavnligt både med hensyn til effektive investeringer i socioøkonomisk udvikling og som 
forberedelse til samhørighedspolitikken at bevare denne mulighed og gøre det klart i IPA III-
forordningen.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Op til 3 % af finansieringsrammen 
tildeles vejledende til programmer for 
samarbejde på tværs af grænserne mellem 
modtagerne i bilag I og medlemsstaterne i 
overensstemmelse med deres behov og 
prioriteter.

1. Op til 5 % af finansieringsrammen 
tildeles vejledende til programmer for 
samarbejde på tværs af grænserne mellem 
modtagerne i bilag I og medlemsstaterne i 
overensstemmelse med deres behov og 
prioriteter. Dette omfatter støtte til 
kapacitetsopbygning på lokalt og 
regionalt plan.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når en støttemodtager har 
gennemført den relevante EU-lovgivning 
fuldt ud og har påvist, at der findes 
administrativ kapacitet til at anvende 
denne lovgivning i praksis, kan 
Kommissionen tillade, at der anvendes 
nationale regler for udvælgelsen af 
ansøgninger om finansiering og tildeling 
af kontrakter under IPA III, som er 
underlagt efterfølgende kontrol; 
Kommissionen kan inddrage denne 
tilladelse i tilfælde af systembetingede 
uregelmæssigheder.
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Begrundelse

Behovet for at anvende EU's praktiske vejledning for tildeling af tilskud og udbud under IPA 
gør gennemførelsen betydeligt mere kompleks og omkostningskrævende. Dette gælder især 
socioøkonomiske udviklingsforanstaltninger (f.eks. tilskudsordninger, finansielle instrumenter 
osv.) – EU's praktiske vejledning har generelt kun begrænset relevans for støttemodtagernes 
forberedelser til gennemførelsen af samhørighedspolitikken efter tiltrædelsen. Når en 
støttemodtager har gennemført relevant EU-lovgivning på tilfredsstillende vis, bør det derfor 
være muligt at anvende de harmoniserede nationale regler i stedet for EU's praktiske 
vejledning.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Kapitel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

OVERVÅGNING OG EVALUERING OVERVÅGNING, EVALUERING OG 
SYNLIGHED

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågning, revision, evaluering og 
beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser

Overvågning, revision, evaluering, 
synlighed og beskyttelse af Unionens 
finansielle interesser

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen og de nationale 
myndigheder i hvert modtagerland 
nedsætter desuden i fællesskab et IPA III-
overvågningsudvalg baseret på 
partnerskab og en afbalanceret 
repræsentation af de relevante nationale 
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myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
den akademiske verden og repræsentanter 
for civilsamfundsorganisationer. 
Overvågningsudvalget mødes mindst en 
gang om året og drøfter
a) de foreslåede prioriteter for IPA 
III i modtagerlandet i forbindelse med 
programmeringsprocessen
b) hvilke fremskridt der er gjort med 
gennemførelsen, eventuelle spørgsmål, 
der påvirker resultaterne af IPA III, og de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
afhjælpe dem
c) IPA III's bidrag til processen med 
EU-tiltrædelse og socioøkonomiske 
reformer i forbindelse hermed
d) overvågningsrapporter og 
evalueringer af IPA III-foranstaltninger 
og -programmer
e) kommunikations- og 
synlighedsforanstaltninger
f) de fremskridt, der er gjort med 
forberedelserne til gennemførelsen af 
EU's samhørighedspolitik efter 
tiltrædelsen.

Begrundelse

Det kapitel i NDICI-forordningen, der henvises til, omfatter ingen specifikke bestemmelser 
vedrørende de institutionelle rammer for overvågning. For at fortsætte, men også 
videreudvikle den eksisterende IPA-praksis bør disse institutionelle rammer opbygges 
omkring et overvågningsudvalg baseret på samhørighedspolitikkens praksis med særligt 
henblik på partnerskab med de relevante nationale interessenter, herunder civilsamfundet.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hver medlemsstat og hver 
modtager i bilag I sikrer, at støtten fra 
dette instrument gøres synlig, især for 



PE629.571v02-00 22/32 AD\1174308DA.docx

DA

projekter af strategisk betydning.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. De medlemsstater, myndigheder og 
modtagere, der er opført i bilag I, 
anvender Den Europæiske Unions logo i 
forbindelse med synligheds- og 
kommunikationsaktiviteter.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Hver modtager i bilag I udpeger 
en kommunikationskoordinator for 
synligheds- og kommunikationsaktiviteter 
i forbindelse med støtten i henhold til 
denne forordning. 
Kommunikationskoordinatoren 
samordner kommunikations- og 
synlighedsforanstaltningerne og 
konkretiserer i samarbejde med 
Kommissionen de 
synlighedsforanstaltninger, der skal 
træffes.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5d. Kommissionen driver et netværk af 
kommunikationskoordinatorer og 
repræsentanter for Kommissionen med 
henblik på at udveksle oplysninger om 
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synligheds- og kommunikationsaktiviteter.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5e. Hvis modtageren ikke opfylder 
sine forpligtelser i henhold til stk. 5a, 5b 
og 5c, kan op til 5 % af støtten til det 
pågældende projekt annulleres.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Etablering og fremme på et tidligt 
tidspunkt af den tilfredsstillende funktion 
af de nødvendige institutioner til sikring af 
retsstatsprincippet. Tiltagene på dette 
område skal sigte mod etablering af 
uafhængige, ansvarlige og effektive 
retssystemer, herunder gennemsigtige og 
meritbaserede ansættelses-, bedømmelses- 
og forfremmelsessystemer og effektive 
disciplinære procedurer i tilfælde af 
overtrædelser af reglerne, og mod fremme 
af retligt samarbejde; etablering af solide 
systemer til beskyttelse af grænserne, 
forvaltning af migrationsstrømme og asyl 
til dem, der har behov for det; udvikling af 
effektive redskaber til forebyggelse og 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet, 
menneskehandel, smugling af migranter, 
hvidvaskning af penge/finansiering af 
terrorisme og korruption; fremme og 
beskyttelse af menneskerettighederne, 
rettighederne for personer, der tilhører 
mindretal – herunder romaer samt lesbiske, 
bøsser, biseksuelle, transpersoner og 
interkønnede – og de grundlæggende 
frihedsrettigheder, herunder mediefrihed 

a) Etablering og fremme på et tidligt 
tidspunkt af den tilfredsstillende funktion 
af de nødvendige institutioner til sikring af 
retsstatsprincippet. Tiltagene på dette 
område skal sigte mod etablering af 
uafhængige, ansvarlige og effektive 
retssystemer, herunder gennemsigtige og 
meritbaserede ansættelses-, bedømmelses- 
og forfremmelsessystemer og effektive 
disciplinære procedurer i tilfælde af 
overtrædelser af reglerne, og mod fremme 
af retligt samarbejde; etablering af solide 
systemer til beskyttelse af grænserne, 
standsning af migrationsstrømme og asyl 
til dem, der har behov for det; udvikling af 
effektive redskaber til forebyggelse og 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet, 
menneskehandel, smugling af migranter, 
hvidvaskning af penge/finansiering af 
terrorisme og korruption; fremme og 
beskyttelse af menneskerettighederne, 
rettighederne for personer, der tilhører 
nationale, etniske, sproglige og andre 
mindretal – herunder romaer – samt 
fremme og beskyttelse af kulturel og 
sproglig mangfoldighed, mediefrihed og 
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og databeskyttelse. databeskyttelse.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Reform af den offentlige 
forvaltning i overensstemmelse med 
principperne for offentlig forvaltning. 
Tiltagene skal sigte mod styrkelse af 
rammerne for reform af den offentlige 
forvaltning; forbedring af den strategiske 
planlægning og inklusiv og evidensbaseret 
politikudformning og udarbejdelse af 
lovgivning; øget professionalisering og 
afpolitisering af den offentlige forvaltning 
via forankring af meritokratiske principper; 
fremme af gennemsigtighed og 
ansvarlighed; forbedring af leveringen af 
tjenester, herunder tilstrækkelige 
administrative procedurer og anvendelse af 
e-forvaltning med borgeren i centrum; 
styrkelse af den offentlige 
finansforvaltning og udarbejdelsen af 
pålidelige statistikker.

b) Reform af den offentlige 
forvaltning på alle niveauer i 
overensstemmelse med principperne for 
offentlig forvaltning. Tiltagene skal sigte 
mod styrkelse af rammerne for reform af 
den offentlige forvaltning; forbedring af 
den strategiske planlægning og inklusiv og 
evidensbaseret politikudformning og 
udarbejdelse af lovgivning; øget 
professionalisering og afpolitisering af den 
offentlige forvaltning via forankring af 
meritokratiske principper; fremme af 
gennemsigtighed og ansvarlighed; 
forbedring af leveringen af tjenester, 
herunder tilstrækkelige administrative 
procedurer og anvendelse af e-forvaltning 
med borgeren i centrum; styrkelse af den 
offentlige finansforvaltning og 
udarbejdelsen af pålidelige statistikker; 
styrkelse af decentralisering.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Styrkelse af den økonomiske 
styring: Tiltagene skal sigte mod støtte til 
deltagelse i Unionens økonomiske 
reformprogram (ERP) og et systematisk 
samarbejde med internationale finansielle 
institutioner om grundprincipperne for den 
økonomiske politik. Styrkelse af 
kapaciteten til at øge den 
makroøkonomiske stabilitet og støtte til 
fremskridtene i retning af at blive en 

c) Styrkelse af den økonomiske 
styring: Tiltagene skal sigte mod støtte til 
deltagelse i Unionens økonomiske 
reformprogram (ERP) og et systematisk 
samarbejde med internationale finansielle 
institutioner om grundprincipperne for den 
økonomiske politik. Styrkelse af 
kapaciteten til at øge den 
makroøkonomiske stabilitet og støtte til 
fremskridtene i retning af at blive en 
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fungerende markedsøkonomi med evne til 
at klare konkurrencepresset og 
markedskræfterne i Unionen.

fungerende markedsøkonomi, herunder 
styrkelse af iværksætterånden, med evne 
til at klare konkurrencepresset og 
markedskræfterne i Unionen.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Styrkelse af Unionens og dens 
partneres kapacitet til at forebygge 
konflikter, skabe fred og håndtere 
forudgående og efterfølgende 
kriseberedskab, bl.a. gennem tidlig varsling 
og konfliktfølsom risikoanalyse; fremme af 
mellemfolkelige netværk, forsoning, 
fredsskabelse og tillidsskabende 
foranstaltninger, støtte til 
kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed 
og udvikling (CBSD).

d) Styrkelse af Unionens og dens 
partneres kapacitet til at forebygge 
konflikter, skabe fred og stabilitet og 
håndtere forudgående og efterfølgende 
kriseberedskab, bl.a. gennem tidlig varsling 
og konfliktfølsom risikoanalyse; fremme af 
mellemfolkelige netværk, forsoning og 
gode naboskabsforbindelser, fredsskabelse 
og tillidsskabende foranstaltninger, støtte 
til kapacitetsopbygning til støtte for 
sikkerhed og udvikling (CBSD-
foranstaltninger); bidrag til forsvar og 
cyberforsvar for modtagerne i bilag I; 
styrkelse af mulighederne for strategisk 
kommunikation for at fremme systematisk 
afsløring af desinformation.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Styrkelse af kapaciteten hos 
civilsamfundsorganisationer og 
arbejdsmarkedets organisationer, herunder 
faglige organisationer i modtagerne i bilag 
I, og fremme af netværksdannelse på alle 
niveauer mellem EU-baserede 
organisationer og organisationer i 
modtagerne i bilag I, så de kan indgå i en 
effektiv dialog med offentlige og private 

e) Styrkelse af kapaciteten hos 
civilsamfundsorganisationer, uafhængige 
medier og arbejdsmarkedets 
organisationer, herunder faglige 
organisationer, i modtagerlandene i bilag 
I, og fremme af netværksdannelse på alle 
niveauer mellem EU-baserede 
organisationer og organisationer i 
modtagerlandene i bilag I, så de kan indgå 
i en effektiv dialog med offentlige og 
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aktører. private aktører.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Fremme af lokal og regional 
styring samt støtte til lokale og regionale 
myndigheder i forbindelse med 
planlægning og forvaltning.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Styrkelse af adgangen til og 
kvaliteten af uddannelse, 
erhvervsuddannelse og livslang læring på 
alle niveauer og tilbud om støtte til de 
kulturelle og kreative sektorer. Tiltagene 
på dette område skal sigte mod fremme af 
lige adgang til førskoleundervisning og 
undervisning på primær- og 
sekundærtrinnet af høj kvalitet for 
derigennem at øge erhvervelsen af 
grundlæggende færdigheder; et højere 
uddannelsesniveau, mindskelse af 
frafaldsprocenten og styrkelse af lærernes 
videreuddannelse. Udvikling af systemerne 
for erhvervsuddannelser (VET) og fremme 
af arbejdsbaseret læring for at lette 
overgangen til arbejdsmarkedet; forbedring 
af de videregående uddannelsers kvalitet 
og relevans; fremme af alumnerelaterede 
aktiviteter; øget adgang til livslang læring 
og støtte til investeringer i uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesinfrastruktur, især for 
at reducere de territoriale forskelle og 
fremme ikkeadskilt uddannelse, herunder 
gennem inddragelse af digitale teknologier.

g) Styrkelse af adgangen til og 
kvaliteten af uddannelse, 
erhvervsuddannelse og livslang læring på 
alle niveauer og tilbud om støtte til de 
digitale, kulturelle og kreative sektorer. 
Tiltagene på dette område skal sigte mod 
fremme af lige adgang til 
førskoleundervisning og undervisning på 
primær- og sekundærtrinnet af høj kvalitet 
for derigennem at øge erhvervelsen af 
grundlæggende færdigheder; et højere 
uddannelsesniveau, mindskelse af 
frafaldsprocenten og styrkelse af lærernes 
videreuddannelse. Udvikling af systemerne 
for erhvervsuddannelser (VET) og fremme 
af arbejdsbaseret læring for at lette 
overgangen til arbejdsmarkedet; forbedring 
af de videregående uddannelsers kvalitet 
og relevans; fremme af alumnerelaterede 
aktiviteter; øget adgang til livslang læring 
og støtte til investeringer i uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesinfrastruktur, især for 
at reducere de territoriale forskelle og 
fremme ikkeadskilt uddannelse, herunder 
gennem inddragelse af digitale teknologier.
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Fremme af beskæftigelse af høj 
kvalitet og adgang til arbejdsmarkedet. 
Tiltagene på dette område skal sigte mod 
tackling af høj arbejdsløshed og inaktivitet 
ved at støtte bæredygtig 
arbejdsmarkedsintegration af især unge 
(navnlig dem, der ikke er i beskæftigelse 
eller under uddannelse (NEET)), kvinder, 
langtidsarbejdsløse og alle 
underrepræsenterede grupper. 
Foranstaltningerne skal stimulere skabelse 
af kvalitetsjob og den effektive 
håndhævelse af arbejdsmarkedsregler og -
standarder i hele området. Andre 
nøgleområder skal være støtte til 
kønsligestilling, fremme af 
beskæftigelsesegnethed og produktivitet, 
arbejdstageres og virksomheders tilpasning 
til forandringer, etablering af en 
bæredygtig arbejdsmarkedsdialog og 
modernisering og styrkelse af 
arbejdsmarkedsinstitutionerne, offentlige 
arbejdsformidlinger og arbejdstilsyn.

h) Fremme af beskæftigelse af høj 
kvalitet og adgang til arbejdsmarkedet. 
Tiltagene på dette område skal sigte mod 
tackling af høj arbejdsløshed og inaktivitet 
ved at støtte bæredygtig 
arbejdsmarkedsintegration af især unge 
(navnlig dem, der ikke er i beskæftigelse 
eller under uddannelse (NEET)), kvinder, 
langtidsarbejdsløse og alle 
underrepræsenterede grupper. 
Foranstaltningerne skal stimulere skabelse 
af kvalitetsjob og den effektive 
håndhævelse af arbejdsmarkedsregler og -
standarder i hele området. Andre 
nøgleområder skal være støtte til fremme 
af iværksætterkultur og selvstændig 
virksomhed, kønsligestilling, fremme af 
beskæftigelsesegnethed og produktivitet, 
arbejdstageres og virksomheders tilpasning 
til forandringer, etablering af en 
bæredygtig arbejdsmarkedsdialog og 
modernisering og styrkelse af 
arbejdsmarkedsinstitutionerne, offentlige 
arbejdsformidlinger og arbejdstilsyn.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Fremme af social beskyttelse og 
inklusion og bekæmpelse af fattigdom. 
Tiltagene på dette område skal sigte mod at 
modernisere sociale beskyttelsessystemer 
med henblik på ydelse af en effektiv og 
tilstrækkelig beskyttelse i alle faser af en 
persons liv for at fremme social inklusion 

i) Fremme af social beskyttelse og 
inklusion og bekæmpelse af fattigdom. 
Tiltagene på dette område skal sigte mod at 
modernisere sociale beskyttelsessystemer 
med henblik på ydelse af en effektiv og 
tilstrækkelig beskyttelse i alle faser af en 
persons liv for at fremme social inklusion 
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og lige muligheder og for at håndtere 
ulighed og fattigdom. Tiltagene på dette 
område skal også sigte mod integration af 
marginaliserede samfund såsom 
romasamfundet; bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering; 
øget adgang til økonomisk overkommelige 
og bæredygtige kvalitetstjenester, som 
f.eks. førskoleundervisning og 
børnepasning, boliger, sundhed og 
væsentlige sociale tjenester og langsigtet 
pleje, bl.a. gennem modernisering af de 
sociale beskyttelsessystemer.

og lige muligheder og for at håndtere 
ulighed og fattigdom. Tiltagene på dette 
område skal også sigte mod integration af 
marginaliserede samfund såsom 
romasamfundet; bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, nationalitet, sprog, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering; øget adgang til 
økonomisk overkommelige og bæredygtige 
kvalitetstjenester, som f.eks. 
førskoleundervisning og børnepasning, 
boliger, sundhed og væsentlige sociale 
tjenester og langsigtet pleje, bl.a. gennem 
modernisering af de sociale 
beskyttelsessystemer.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) Fremme af intelligent, bæredygtig, 
inklusiv og sikker transport og fjernelse af 
flaskehalse i centrale netinfrastrukturer ved 
at investere i projekter med en høj EU-
merværdi. Investeringerne bør prioriteres i 
forhold til deres relevans for TEN-T-
forbindelser med EU, bidrag til bæredygtig 
mobilitet, reducerede emissioner, 
miljøpåvirkning og sikker mobilitet i 
synergi med de reformer, som fremmes ved 
transportfællesskabstraktaten.

j) Fremme af intelligent, bæredygtig, 
inklusiv og sikker transport og fjernelse af 
flaskehalse i centrale netinfrastrukturer ved 
at investere i projekter med en høj EU-
merværdi. Investeringerne bør prioriteres i 
forhold til deres relevans for TEN-T-
forbindelser med EU, 
grænseoverskridende forbindelser, bidrag 
til bæredygtig mobilitet, reducerede 
emissioner, miljøpåvirkning og sikker 
mobilitet i synergi med de reformer, som 
fremmes ved transportfællesskabstraktaten.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) Forbedring af miljøet i den private 
sektor og virksomhedernes 
konkurrenceevne, herunder intelligent 

k) Forbedring af miljøet i den private 
sektor, virksomhedernes og 
iværksætterkulturens konkurrenceevne, 
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specialisering, som de vigtigste drivkræfter 
for vækst, jobskabelse og samhørighed. 
Projekter, der forbedrer erhvervsklimaet, 
skal prioriteres.

herunder intelligent specialisering, som de 
vigtigste drivkræfter for vækst, jobskabelse 
og samhørighed. Projekter, der forbedrer 
erhvervsklimaet, skal prioriteres.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) Bidrag til 
fødevareforsyningssikkerhed og 
opretholdelse af diversificerede og 
levedygtige landbrugssystemer i levende 
landbosamfund og landdistrikter.

m) Bidrag til fødevare- og 
vandforsyningssikkerhed og opretholdelse 
af diversificerede og levedygtige 
landbrugssystemer i levende 
landbosamfund og landdistrikter.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Bilag III – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af beskæftigelse, 
arbejdskraftmobilitet og social og kulturel 
inklusion på tværs af grænser ved bl.a. 
integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, herunder 
grænseoverskridende mobilitet; fælles 
lokale beskæftigelsesinitiativer; 
informations- og rådgivningstjenester og 
fælles uddannelse; kønsligestilling; lige 
muligheder; integration af 
indvandrersamfund og sårbare grupper; 
investeringer i offentlige 
arbejdsformidlinger og støtte til 
investeringer i offentlige sundhedstjenester 
og sociale tjenester

a) fremme af beskæftigelse, 
arbejdskraftmobilitet og social og kulturel 
inklusion på tværs af grænser ved bl.a. 
integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, herunder 
grænseoverskridende mobilitet; fælles 
lokale beskæftigelsesinitiativer; 
informations- og rådgivningstjenester og 
fælles uddannelse; kønsligestilling; lige 
muligheder; fremme af sproglig og 
kulturel mangfoldighed; integration af 
indvandrersamfund og sårbare grupper; 
investeringer i offentlige 
arbejdsformidlinger og støtte til 
investeringer i offentlige sundhedstjenester 
og sociale tjenester

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Bilag III – nr. 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fremme af turisme og kultur- og 
naturarv

e) fremme af turisme og sport samt 
kultur- og naturarv
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