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Ændringsforslag 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ved denne forordning fastlægges et 
partnerskabsinstrument for samarbejde 
med tredjelande for at fremme EU-
interesser og gensidige interesser. 
Partnerskabsinstrumentet støtter 
foranstaltninger, som på en effektiv og 
fleksibel måde bidrager til at nå de mål, der 
følger af Unionens bilaterale, regionale 
eller multilaterale forbindelser med 
tredjelande, og imødegår globale 
udfordringer.

(1) Ved denne forordning fastlægges et 
partnerskabsinstrument for samarbejde 
med tredjelande for at fremme gensidige 
interesser på et grundlag af respekt for 
alle menneskerettighederne. 
Partnerskabsinstrumentet støtter 
foranstaltninger, som på en effektiv og 
fleksibel måde bidrager til at nå de mål, der 
følger af Unionens bilaterale, regionale 
eller multilaterale forbindelser med 
tredjelande, og imødegår globale 
udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 11
Eleni Theocharus

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ved denne forordning fastlægges et 
partnerskabsinstrument for samarbejde 
med tredjelande for at fremme EU-
interesser og gensidige interesser. 
Partnerskabsinstrumentet støtter 
foranstaltninger, som på en effektiv og 
fleksibel måde bidrager til at nå de mål, der 
følger af Unionens bilaterale, regionale 
eller multilaterale forbindelser med 
tredjelande, og imødegår globale 
udfordringer.

(1) Ved denne forordning fastlægges et 
partnerskabsinstrument for samarbejde 
med tredjelande for at fremme EU-
interesser og gensidige interesser. 
Partnerskabsinstrumentet støtter 
foranstaltninger, som på en effektiv og 
fleksibel måde bidrager til at nå de mål, der 
følger af Unionens bilaterale, regionale 
eller multilaterale forbindelser med 
tredjelande, og imødegår globale 
udfordringer på et grundlag af respekt for 
alle menneskerettighederne.
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Or. en

Ændringsforslag 12
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af den internationale 
dimension af Europa 2020-strategien ved at 
støtte Unionens bilaterale, regionale og 
interregionale strategier for 
samarbejdspartnerskaber, ved at fremme 
den politiske dialog og ved at udvikle 
kollektive tilgange og svar på globale 
udfordringer, såsom energisikkerhed, 
klimaændringer og miljø. Opfyldelsen af 
dette mål vurderes på grundlag af centrale 
partnerlandes indførelse af Europa 2020-
politikker og -mål

a) gennemførelse af den internationale 
dimension af Europa 2020-strategien ved at 
støtte Unionens bilaterale, regionale og 
interregionale strategier for 
samarbejdspartnerskaber, ved at fremme 
den politiske dialog og ved at udvikle 
kollektive principper for god 
regeringsførelse og svar på globale 
udfordringer, såsom fremme af social 
samhørighed, energisikkerhed, 
klimaændringer og miljø. Opfyldelsen af 
dette mål vurderes på grundlag af centrale 
partnerlandes indførelse af Europa 2020-
politikker og -mål

Or. fr

Ændringsforslag 13
Eleni Theocharus

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af den internationale 
dimension af Europa 2020-strategien ved at 
støtte Unionens bilaterale, regionale og 
interregionale strategier for 
samarbejdspartnerskaber, ved at fremme 
den politiske dialog og ved at udvikle 
kollektive tilgange og svar på globale 
udfordringer, såsom energisikkerhed, 
klimaændringer og miljø. Opfyldelsen af 

a) gennemførelse af den internationale 
dimension af Europa 2020-strategien ved at 
støtte Unionens bilaterale, regionale og 
interregionale strategier for 
samarbejdspartnerskaber, ved at fremme 
den politiske dialog og ved at udvikle 
kollektive tilgange og svar på globale 
udfordringer, såsom energisikkerhed, 
klimaændringer, jobskabelse og miljø. 
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dette mål vurderes på grundlag af centrale 
partnerlandes indførelse af Europa 2020-
politikker og -mål

Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af centrale partnerlandes 
indførelse af Europa 2020-politikker og -
mål

Or. en

Ændringsforslag 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af den internationale 
dimension af Europa 2020-strategien ved at 
støtte Unionens bilaterale, regionale og 
interregionale strategier for 
samarbejdspartnerskaber, ved at fremme 
den politiske dialog og ved at udvikle 
kollektive tilgange og svar på globale 
udfordringer, såsom energisikkerhed, 
klimaændringer og miljø. Opfyldelsen af 
dette mål vurderes på grundlag af 
centrale partnerlandes indførelse af 
Europa 2020-politikker og -mål

a) gennemførelse af den internationale 
dimension af Europa 2020-strategien ved at 
støtte Unionens bilaterale, regionale og 
interregionale strategier for 
samarbejdspartnerskaber, ved at fremme 
den politiske dialog og ved at udvikle 
kollektive tilgange og svar på globale 
udfordringer, såsom bæredygtig energi, 
klimaændringer og miljø.

Or. en

Ændringsforslag 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forbedring af markedsadgangen og 
fremme af europæiske virksomheders 
handels-, investerings- og 
forretningsmuligheder gennem 

b) fremme af rimelige og retfærdige 
handelsvilkår og investeringer med 
udgangspunkt i en rettighedsbaseret 
tilgang, der tager hensyn til den 
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økonomiske partnerskaber og samarbejde 
på erhvervs- og lovgivningsområdet
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af Unionens samhandel med 
centrale partnerlande og handels- og 
investeringsstrømmene til partnerlande, 
som aktionerne, programmerne og 
foranstaltningerne i denne forordning er 
specifikt rettet mod

internationale konvention om 
økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder, og som respekterer de 
internationale miljøtraktater. Dette mål 
vurderes i forhold til den ovennævnte 
rettighedsbaserede politik for 
gennemførelse af aktionerne, 
programmerne og foranstaltningerne i 
denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 16
Eleni Theocharus

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forbedring af markedsadgangen og 
fremme af europæiske virksomheders 
handels-, investerings- og 
forretningsmuligheder gennem 
økonomiske partnerskaber og samarbejde 
på erhvervs- og lovgivningsområdet 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af Unionens samhandel med 
centrale partnerlande og handels- og 
investeringsstrømmene til partnerlande, 
som aktionerne, programmerne og 
foranstaltningerne i denne forordning er 
specifikt rettet mod

b) forbedring af markedsadgangen og 
fremme af europæiske virksomheders 
handels-, investerings- og 
forretningsmuligheder gennem 
økonomiske partnerskaber og samarbejde 
på erhvervs- og lovgivningsområdet med 
henblik på at skabe grobund for 
forbedringer inden for konkurrenceevne 
og udvikling. Opfyldelsen af dette mål 
vurderes på grundlag af Unionens 
samhandel med centrale partnerlande og 
handels- og investeringsstrømmene til 
partnerlande, som aktionerne, 
programmerne og foranstaltningerne i 
denne forordning er specifikt rettet mod

Or. en

Ændringsforslag 17
Nirj Deva

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forbedring af markedsadgangen og 
fremme af europæiske virksomheders 
handels-, investerings- og 
forretningsmuligheder gennem 
økonomiske partnerskaber og samarbejde 
på erhvervs- og lovgivningsområdet 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af Unionens samhandel med 
centrale partnerlande og handels- og 
investeringsstrømmene til partnerlande, 
som aktionerne, programmerne og 
foranstaltningerne i denne forordning er 
specifikt rettet mod

b) forbedring af markedsadgangen og 
fremme og yderligere liberalisering af 
europæiske virksomheders handels-, 
investerings- og forretningsmuligheder 
gennem økonomiske partnerskaber og 
samarbejde på erhvervs- og 
lovgivningsområdet Opfyldelsen af dette 
mål vurderes på grundlag af Unionens 
samhandel med centrale partnerlande og 
handels- og investeringsstrømmene til 
partnerlande, som aktionerne, 
programmerne og foranstaltningerne i
denne forordning er specifikt rettet mod

Or. en

Ændringsforslag 18
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forbedring af markedsadgangen og 
fremme af europæiske virksomheders 
handels-, investerings- og 
forretningsmuligheder gennem 
økonomiske partnerskaber og samarbejde 
på erhvervs- og lovgivningsområdet. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af Unionens samhandel med 
centrale partnerlande og handels- og 
investeringsstrømmene til partnerlande, 
som aktionerne, programmerne og 
foranstaltningerne i denne forordning er 
specifikt rettet mod

b) forbedring af markedsadgangen og 
fremme af europæiske virksomheders 
handels-, investerings- og 
forretningsmuligheder gennem 
økonomiske partnerskaber og samarbejde 
om lovgivning på rets-, skatte- og 
handelsområdet. Opfyldelsen af dette mål 
vurderes på grundlag af Unionens 
samhandel med centrale partnerlande og 
handels- og investeringsstrømmene til 
partnerlande, som aktionerne, 
programmerne og foranstaltningerne i 
denne forordning er specifikt rettet mod

Or. fr
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Ændringsforslag 19
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af den brede forståelse for 
Unionen og Unionens synlighed og rolle på 
den globale scene gennem offentligt 
diplomati, uddannelsesmæssigt/akademisk 
samarbejde og udbredelsesaktiviteter til 
fremme af Unionens værdier og interesser. 
Opfyldelsen af dette mål kan bl.a. vurderes 
ved hjælp af meningsmålinger og 
evalueringer.

c) fremme af den brede forståelse for 
Unionen og Unionens synlighed og rolle på 
den globale scene gennem offentligt 
diplomati, uddannelsesmæssigt/akademisk 
samarbejde og tiltag til indføring i 
principper for god administration og 
skatteforvaltning for lokale aktører og 
udbredelsesaktiviteter til fremme af 
Unionens værdier og interesser. 
Opfyldelsen af dette mål kan bl.a. vurderes 
ved hjælp af meningsmålinger og 
evalueringer.

Or. fr

Ændringsforslag 20
Nirj Deva

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af den brede forståelse for 
Unionen og Unionens synlighed og rolle på 
den globale scene gennem offentligt 
diplomati, uddannelsesmæssigt/akademisk 
samarbejde og udbredelsesaktiviteter til 
fremme af Unionens værdier og interesser. 
Opfyldelsen af dette mål kan bl.a. 
vurderes ved hjælp af meningsmålinger 
og evalueringer.

c) fremme af den brede forståelse for 
Unionen og Unionens synlighed og rolle på 
den globale scene gennem offentligt 
diplomati, uddannelsesmæssigt/akademisk 
samarbejde og udbredelsesaktiviteter til 
fremme af Unionens værdier og interesser. 
Projekter til dette formål skal dog opfylde 
resultatorienterede kriterier og resultere i 
påviselig værdi for de anvendte midler.

Or. en
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Ændringsforslag 21
Eleni Theocharus

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle tredjelande, regioner og territorier 
kan indgå i et samarbejde i henhold til 
denne forordning.

1. Alle tredjelande, regioner og territorier 
kan indgå i et samarbejde i henhold til 
denne forordning. Ved beslutningstagning 
om landes og sektorers støtteberettigelse 
tages relevant bedste praksis og 
erfaringer, der er indhøstet i forbindelse 
med tidligere instrumenter, i betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle tredjelande, regioner og territorier 
kan indgå i et samarbejde i henhold til 
denne forordning.

1. Alle tredjelande og EU-associerede
regioner og territorier kan indgå i et 
samarbejde i henhold til denne forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 23
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at øge virkningen af Unionens 
bistand anvendes der om nødvendigt en 
differentieret og fleksibel tilgang ved 
udformningen af samarbejdet med 

2. For at øge virkningen af Unionens 
bistand anvendes der om nødvendigt en 
differentieret og fleksibel tilgang ved 
udformningen af samarbejdet med 
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partnerlandene for at tage hensyn til deres 
økonomiske, sociale og politiske situation 
samt til Unionens særlige interesser, 
politiske prioriteter og strategier.

partnerlandene for at tage hensyn til deres 
økonomiske, sociale og politiske situation, 
kravet om god administration og 
skatteforvaltning samt til Unionens særlige 
interesser, politiske prioriteter og 
strategier.

Or. fr

Ændringsforslag 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I forbindelse med gennemførelsen af 
denne forordning stræber Unionen mod at 
sikre konsekvens og sammenhæng med 
andre områder for sin optræden udadtil, 
især udviklingssamarbejdsinstrumentet 
vedrørende samarbejde med 
udviklingslande, samt med andre relevante 
unionspolitikker ved politikudformningen, 
den strategiske planlægning og 
programmeringen og gennemførelsen af 
foranstaltningerne.

4. I forbindelse med gennemførelsen af 
denne forordning stræber Unionen mod at 
sikre politiksammenhæng mellem
udvikling og andre områder for sin 
optræden udadtil, især 
udviklingssamarbejdsinstrumentet 
vedrørende samarbejde med 
udviklingslande, samt med andre relevante 
unionspolitikker ved politikudformningen, 
den strategiske planlægning og 
programmeringen og gennemførelsen af 
foranstaltningerne.

Or. en

Ændringsforslag 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Foranstaltninger, der finansieres i 
henhold til denne forordning, bygger, hvor 

5. Foranstaltninger, der finansieres i 
henhold til denne forordning, bygger, hvor 
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det er relevant, på samarbejdspolitikker 
fastlagt i instrumenter såsom aftaler, 
erklæringer og handlingsplaner mellem 
Unionen og de pågældende tredjelande og 
regioner, og foranstaltninger vedrører 
områder af relevans for Unionens særlige 
interesser, politiske prioriteter og 
strategier.

det er relevant, på samarbejdspolitikker 
fastlagt i instrumenter såsom aftaler, 
erklæringer og handlingsplaner mellem 
Unionen og de pågældende tredjelande og 
regioner, og foranstaltninger vedrører 
områder af relevans for sådanne gensidige 
politiske prioriteter og strategier, som er af 
interesse for Unionen og det pågældende 
partnerland.

Or. en

Ændringsforslag 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der er blevet iværksat forberedende 
foranstaltninger såsom handelsdialoger, 
handelsfremmende foranstaltninger og 
videnskabelig udveksling for at styrke og 
uddybe samarbejdet med Indien og Kina 
og mellemindkomstlande i Asien og 
Latinamerika på områder, der ligger uden 
for udviklingssamarbejdsinstrumentets 
anvendelsesområde.

(5) Der er blevet iværksat forberedende 
foranstaltninger såsom socialt og 
miljømæssigt ansvarlige handelsdialoger, 
foranstaltninger til fremme af rimelig og 
retfærdig handel og videnskabelig 
udveksling for at styrke og uddybe 
samarbejdet med Indien og Kina og 
mellemindkomstlande i Asien og 
Latinamerika på områder, der ligger uden 
for udviklingssamarbejdsinstrumentets 
anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er i Unionens interesse at uddybe 
forbindelserne med partnere, der spiller en 
stadig vigtigere rolle i den internationale 
økonomi og handel, i syd-syd-handel og -
samarbejde, i multilaterale fora, herunder 
G20-landenes ministre og 
centralbankchefer, i global governance og i 
imødegåelsen af globale udfordringer. 
Unionen er nødt til at opbygge omfattende 
partnerskaber med nye aktører på den 
internationale scene for at fremme en stabil 
og inklusiv international orden, skabe 
almene globale offentlige goder, forsvare 
Unionens centrale interesser og øge 
kendskabet til Unionen i de pågældende 
lande.

(7) Det er i Unionens interesse at uddybe 
forbindelserne med partnere, der spiller en 
stadig vigtigere rolle i den internationale 
økonomi og handel, i syd-syd-handel og -
samarbejde, i multilaterale fora, herunder 
G20-landenes ministre og 
centralbankchefer, i global governance og i 
imødegåelsen af globale udfordringer. 
Unionen er nødt til at opbygge omfattende 
partnerskaber med nye aktører på den 
internationale scene for at fremme en stabil 
og retfærdig international orden baseret på 
de kerneværdier, som 
menneskerettighederne udgør, herunder 
økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder, og på store traktater om miljø, 
skabe almene globale offentlige goder og 
øge kendskabet til Unionen i de 
pågældende lande.

Or. en

Ændringsforslag 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Uanset det særlige fokus på globale 
aktører i denne forordning bør 
anvendelsesområdet være globalt, således 
er der skabes mulighed for at støtte 
foranstaltninger til samarbejde med
udviklingslande, hvor Unionen har 
væsentlige interesser i overensstemmelse 
med målene i denne forordning.

(9) Uanset det særlige fokus på globale 
aktører i denne forordning bør 
anvendelsesområdet være globalt, således 
er der skabes mulighed for at støtte 
foranstaltninger til samarbejde med 
udviklingslande, hvor Unionen har 
væsentlige interesser i overensstemmelse 
med målene i denne forordning. Der bør i 
denne henseende tages hensyn til de lande 
og territorier i verden, der er EU-
associerede, navnlig med henblik på at 
styrke kendskabet til, forståelsen for og 
synligheden af EU i tredjelande.
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Or. fr

Ændringsforslag 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Uanset det særlige fokus på globale 
aktører i denne forordning bør 
anvendelsesområdet være globalt, således 
er der skabes mulighed for at støtte 
foranstaltninger til samarbejde med 
udviklingslande, hvor Unionen har
væsentlige interesser i overensstemmelse 
med målene i denne forordning.

(9) Uanset det særlige fokus på globale 
aktører i denne forordning bør 
anvendelsesområdet være globalt, således 
er der skabes mulighed for at støtte 
foranstaltninger til samarbejde med 
udviklingslande, hvor der består
væsentlige gensidige interesser i 
overensstemmelse med målene i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 30
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Bekæmpelse af klimaforandringer 
anerkendes navnlig som en af Unionens 
store udfordringer og et område, hvor det 
er tvingende nødvendigt at træffe globale 
foranstaltninger. I overensstemmelse med 
den erklærede hensigt i Kommissionens 
meddelelse "Et budget for Europa 2020" 
om at øge den klimarelaterede del af EU's 
budget til mindst 20 % bør denne 
forordning bidrage til dette mål.

(12) Udryddelsen af fattigdom og 
bekæmpelsen af klimaforandringer 
anerkendes som Unionens to store 
udfordringer og som områder, hvor det er 
tvingende nødvendigt at træffe globale 
foranstaltninger. I overensstemmelse med 
den erklærede hensigt i Kommissionens 
meddelelse "Et budget for Europa 2020" 
om at øge den klimarelaterede del af EU's 
budget til mindst 20 % bør denne 
forordning blandt andet bidrage til dette 
mål.
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Ændringsforslag 31
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Unionen har forpligtet sig til at 
bidrage til opfyldelsen af de globale 2020-
biodiversitetsmål og til at gennemføre den 
ledsagende strategi for mobilisering af 
ressourcer.

(13) Unionen har forpligtet sig til at 
bidrage til opfyldelsen af de globale 2020-
biodiversitetsmål og til at gennemføre den 
ledsagende strategi for mobilisering og 
bæredygtig og integreret forvaltning af 
ressourcer.

Or. fr

Ændringsforslag 32
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Unionen bør støtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien i henhold til denne 
forordning, navnlig mål relateret til 
klimaforandringer, overgangen til en 
grønnere økonomi og ressourceeffektivitet, 
handel og investeringer og samarbejde med 
tredjelande på erhvervs- og 
lovgivningsområdet, og fremme offentligt 
diplomati, uddannelsesmæssigt/akademisk 
samarbejde og udbredelsesaktiviteter.

(14) Unionen bør støtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien i henhold til denne 
forordning, navnlig mål relateret til 
udryddelse af fattigdom, 
klimaforandringer, overgangen til en 
grønnere økonomi og effektiv udnyttelse af 
naturressourcer, handel og investeringer 
og samarbejde med tredjelande på 
erhvervs- og lovgivningsområdet, og 
fremme offentligt diplomati, god 
forvaltnings- og skattemæssig styring, 
uddannelsesmæssigt/akademisk 
samarbejde og udbredelsesaktiviteter, 
navnlig hvad angår adgang til 
sundhedspleje for kvinder og børn.

Or. fr
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Ændringsforslag 33
Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Unionen bør støtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien i henhold til denne 
forordning, navnlig mål relateret til 
klimaforandringer, overgangen til en 
grønnere økonomi og ressourceeffektivitet, 
handel og investeringer og samarbejde med 
tredjelande på erhvervs- og 
lovgivningsområdet, og fremme offentligt 
diplomati, uddannelsesmæssigt/akademisk 
samarbejde og udbredelsesaktiviteter.

(14) Unionen bør støtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien i henhold til denne 
forordning, navnlig mål relateret til 
klimaforandringer, overgangen til en 
grønnere økonomi og ressourceeffektivitet, 
handel og investeringer og samarbejde med 
tredjelande på erhvervs- og 
lovgivningsområdet og politik-
sammenhæng for udvikling, og fremme 
offentligt diplomati, 
uddannelsesmæssigt/akademisk 
samarbejde og udbredelsesaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 34
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at nå målene i denne forordning er 
det nødvendigt at anvende en differentieret 
og fleksibel tilgang ved at udvikle modeller 
for samarbejde med centrale partnerlande 
under hensyntagen til deres økonomiske, 
sociale og politiske situation samt til 
Unionens særlige interesser, politiske 
prioriteter og strategier og samtidig fortsat 
have mulighed for at gribe ind over hele 
verden, når det er nødvendigt.

(16) For at nå målene i denne forordning er 
det nødvendigt at anvende en differentieret 
og fleksibel tilgang ved at udvikle modeller 
for samarbejde med centrale partnerlande, 
principper for god forvaltningsskik, der 
forebygger korruption og tager hensyn til 
deres økonomiske, sociale og politiske 
situation samt til Unionens særlige 
interesser, politiske prioriteter og 
strategier, og samtidig fortsat have 
mulighed for at gribe ind over hele verden, 
når det er nødvendigt.
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Ændringsforslag 35
Nirj Deva

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Det bør være en topprioritet at sikre 
større gennemsigtighed og 
hensigtsmæssig kontrol med 
samarbejdsprogrammerne for at sikre 
valuta for pengene.

Or. en

Ændringsforslag 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Unionen skal kunne reagere fleksibelt 
og rettidigt på nye og/eller uforudsete 
behov, således at den i højere grad kan 
opfylde forpligtelsen til at fremme 
Unionens interesser i forbindelserne med 
tredjelande, gennem vedtagelse af særlige 
foranstaltninger, der ikke indgår i flerårige 
vejledende programmer. Målet for denne 
forordning kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor 
på grund af foranstaltningens omfang bedre 
opfyldes på EU-plan.

(17) Unionen skal kunne reagere fleksibelt 
og rettidigt på nye og/eller uforudsete 
behov, således at den i højere grad kan 
opfylde forpligtelsen til at fremme 
gensidige interesser i forbindelserne med 
tredjelande, gennem vedtagelse af særlige 
foranstaltninger, der ikke indgår i flerårige 
vejledende programmer. Målet for denne 
forordning kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor 
på grund af foranstaltningens omfang bedre 
opfyldes på EU-plan.

Or. en
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