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Amendement 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bij deze verordening wordt een 
partnerschapsinstrument vastgesteld voor 
samenwerking met derde landen om de 
belangen van de EU en wederzijdse 
belangen te bevorderen. Het 
partnerschapsinstrument ondersteunt 
maatregelen die een doeltreffende en 
flexibele reactie vormen op doelstellingen 
die voortkomen uit de bilaterale, regionale 
of multilaterale betrekkingen van de Unie 
met derde landen en die ingaan op 
uitdagingen van mondiaal belang.

(1) Bij deze verordening wordt een 
partnerschapsinstrument vastgesteld voor 
samenwerking met derde landen om 
wederzijdse belangen te bevorderen, die 
uitgaat van eerbiediging van alle 
mensenrechten. Het 
partnerschapsinstrument ondersteunt 
maatregelen die een doeltreffende en 
flexibele reactie vormen op doelstellingen 
die voortkomen uit de bilaterale, regionale 
of multilaterale betrekkingen van de Unie 
met derde landen en die ingaan op 
uitdagingen van mondiaal belang.

Or. en

Amendement 11
Eleni Theocharous

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bij deze verordening wordt een 
partnerschapsinstrument vastgesteld voor 
samenwerking met derde landen om de 
belangen van de EU en wederzijdse 
belangen te bevorderen. Het 
partnerschapsinstrument ondersteunt 
maatregelen die een doeltreffende en 
flexibele reactie vormen op doelstellingen 
die voortkomen uit de bilaterale, regionale 
of multilaterale betrekkingen van de Unie 
met derde landen en die ingaan op 
uitdagingen van mondiaal belang.

(1) Bij deze verordening wordt een 
partnerschapsinstrument vastgesteld voor 
samenwerking met derde landen om de 
belangen van de EU en wederzijdse 
belangen te bevorderen. Het 
partnerschapsinstrument ondersteunt 
maatregelen die een doeltreffende en 
flexibele reactie vormen op doelstellingen 
die voortkomen uit de bilaterale, regionale 
of multilaterale betrekkingen van de Unie 
met derde landen en die, op basis van 
wederzijds respect, ingaan op uitdagingen 
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van mondiaal belang.

Or. en

Amendement 12
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het ten uitvoer leggen van de 
internationale dimensie van de Europa 
2020-strategie door het ondersteunen van 
de strategieën van de Unie voor bilaterale, 
regionale en interregionale samenwerking 
en partnerschap, het bevorderen van 
beleidsdialogen en het ontwikkelen van 
collectieve benaderingen van en 
antwoorden op uitdagingen van mondiaal 
belang, zoals energiezekerheid, 
klimaatverandering en milieu. De 
verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt afgemeten aan de mate waarin 
belangrijke partnerlanden het beleid en de 
doelstellingen van "Europa 2020" 
overnemen;

(a) het ten uitvoer leggen van de 
internationale dimensie van de Europa 
2020-strategie door het ondersteunen van 
de strategieën van de Unie voor bilaterale, 
regionale en interregionale samenwerking 
en partnerschap, het bevorderen van 
beleidsdialogen en het ontwikkelen van 
beginselen van goed bestuur en 
collectieve benaderingen van uitdagingen 
van mondiaal belang, zoals bevordering 
van sociale samenhang, energiezekerheid, 
klimaatverandering en milieu. De 
verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt afgemeten aan de mate waarin 
belangrijke partnerlanden het beleid en de 
doelstellingen van "Europa 2020" 
overnemen;

Or. fr

Amendement 13
Eleni Theocharous

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het ten uitvoer leggen van de 
internationale dimensie van de Europa 
2020-strategie door het ondersteunen van 
de strategieën van de Unie voor bilaterale, 
regionale en interregionale samenwerking 

(a) het ten uitvoer leggen van de 
internationale dimensie van de Europa 
2020-strategie door het ondersteunen van 
de strategieën van de Unie voor bilaterale, 
regionale en interregionale samenwerking 
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en partnerschap, het bevorderen van 
beleidsdialogen en het ontwikkelen van 
collectieve benaderingen van en 
antwoorden op uitdagingen van mondiaal 
belang, zoals energiezekerheid, 
klimaatverandering en milieu. De 
verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt afgemeten aan de mate waarin 
belangrijke partnerlanden het beleid en de 
doelstellingen van "Europa 2020" 
overnemen;

en partnerschap, het bevorderen van 
beleidsdialogen en het ontwikkelen van 
collectieve benaderingen van en 
antwoorden op uitdagingen van mondiaal 
belang, zoals energiezekerheid, 
klimaatverandering, het scheppen van 
werkgelegenheid en milieu. De 
verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt afgemeten aan de mate waarin 
belangrijke partnerlanden het beleid en de 
doelstellingen van "Europa 2020" 
overnemen;

Or. en

Amendement 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het ten uitvoer leggen van de 
internationale dimensie van de Europa 
2020-strategie door het ondersteunen van 
de strategieën van de Unie voor bilaterale, 
regionale en interregionale samenwerking 
en partnerschap, het bevorderen van 
beleidsdialogen en het ontwikkelen van 
collectieve benaderingen van en 
antwoorden op uitdagingen van mondiaal 
belang, zoals energiezekerheid, 
klimaatverandering en milieu. De 
verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt afgemeten aan de mate waarin 
belangrijke partnerlanden het beleid en de 
doelstellingen van "Europa 2020" 
overnemen;

(a) het ten uitvoer leggen van de 
internationale dimensie van de Europa 
2020-strategie door het ondersteunen van 
de strategieën van de Unie voor bilaterale, 
regionale en interregionale samenwerking 
en partnerschap, het bevorderen van 
beleidsdialogen en het ontwikkelen van 
collectieve benaderingen van en 
antwoorden op uitdagingen van mondiaal 
belang, zoals duurzame energie, 
klimaatverandering en milieu;

Or. en

Amendement 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het verbeteren van toegang tot de 
markt en het ontwikkelen van handels-, 
investerings- en zakelijke kansen voor 
Europese bedrijven door middel van 
economische partnerschappen en 
samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied. De verwezenlijking 
van deze doelstelling wordt afgemeten aan 
het aandeel van de Unie in buitenlandse 
handel met belangrijke partnerlanden en 
aan handels- en investeringsstromen naar 
partnerlanden waarop de acties, 
programma's en maatregelen uit hoofde 
van deze verordening zich specifiek 
richten;

(b) het bevorderen van eerlijke en billijke 
handel en investeringen, middels een op 
rechten gebaseerde aanpak die in 
overeenstemming is met het 
Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten 
alsmede eerbiediging van internationale 
verdragen inzake het milieu. De 
verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt afgemeten aan de hand van het 
bovengenoemde op rechten gebaseerde 
beleid voor de tenuitvoerlegging van
acties, programma's en maatregelen uit 
hoofde van deze verordening;

Or. en

Amendement 16
Eleni Theocharous

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het verbeteren van toegang tot de markt 
en het ontwikkelen van handels-, 
investerings- en zakelijke kansen voor 
Europese bedrijven door middel van 
economische partnerschappen en 
samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied. De verwezenlijking 
van deze doelstelling wordt afgemeten aan 
het aandeel van de Unie in buitenlandse 
handel met belangrijke partnerlanden en 
aan handels- en investeringsstromen naar 
partnerlanden waarop de acties, 
programma's en maatregelen uit hoofde 
van deze verordening zich specifiek 

(b) het verbeteren van toegang tot de markt 
en het ontwikkelen van handels-, 
investerings- en zakelijke kansen voor 
Europese bedrijven door middel van 
economische partnerschappen en 
samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied, teneinde een 
vruchtbare bodem te bieden voor de 
vergroting van het concurrentievermogen 
en de ontwikkeling. De verwezenlijking 
van deze doelstelling wordt afgemeten aan 
het aandeel van de Unie in buitenlandse 
handel met belangrijke partnerlanden en 
aan handels- en investeringsstromen naar 
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richten; partnerlanden waarop de acties, 
programma's en maatregelen uit hoofde 
van deze verordening zich specifiek 
richten;

Or. en

Amendement 17
Nirj Deva

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het verbeteren van toegang tot de markt 
en het ontwikkelen van handels-, 
investerings- en zakelijke kansen voor 
Europese bedrijven door middel van 
economische partnerschappen en 
samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied. De verwezenlijking 
van deze doelstelling wordt afgemeten aan 
het aandeel van de Unie in buitenlandse 
handel met belangrijke partnerlanden en 
aan handels- en investeringsstromen naar 
partnerlanden waarop de acties, 
programma's en maatregelen uit hoofde 
van deze verordening zich specifiek 
richten;

(b) het verbeteren van toegang tot de markt 
en het ontwikkelen en verder liberaliseren 
van handels-, investerings- en zakelijke 
kansen voor Europese bedrijven door 
middel van economische partnerschappen 
en samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied. De verwezenlijking 
van deze doelstelling wordt afgemeten aan 
het aandeel van de Unie in buitenlandse 
handel met belangrijke partnerlanden en 
aan handels- en investeringsstromen naar 
partnerlanden waarop de acties, 
programma's en maatregelen uit hoofde 
van deze verordening zich specifiek 
richten;

Or. en

Amendement 18
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het verbeteren van toegang tot de markt 
en het ontwikkelen van handels-, 
investerings- en zakelijke kansen voor 
Europese bedrijven door middel van 

(b) het verbeteren van toegang tot de markt 
en het ontwikkelen van handels-, 
investerings- en zakelijke kansen voor 
Europese bedrijven door middel van 
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economische partnerschappen en 
samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied. De verwezenlijking 
van deze doelstelling wordt afgemeten aan 
het aandeel van de Unie in buitenlandse 
handel met belangrijke partnerlanden en 
aan handels- en investeringsstromen naar 
partnerlanden waarop de acties, 
programma's en maatregelen uit hoofde 
van deze verordening zich specifiek 
richten;

economische partnerschappen en 
samenwerking op zakelijk gebied en 
juridisch en fiscaal regelgevingsgebied. 
De verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt afgemeten aan het aandeel van de 
Unie in buitenlandse handel met 
belangrijke partnerlanden en aan handels-
en investeringsstromen naar partnerlanden 
waarop de acties, programma's en 
maatregelen uit hoofde van deze 
verordening zich specifiek richten;

Or. fr

Amendement 19
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het wijder verbreiden van het begrip 
voor en de zichtbaarheid van de Unie en 
haar rol op het wereldtoneel door middel 
van openbare diplomatie, 
onderwijskundige/universitaire 
samenwerking en stimuleringsactiviteiten 
om de waarden en belangen van de Unie te 
bevorderen. De verwezenlijking van deze 
doelstelling kan onder andere worden 
afgemeten aan opinieonderzoeken en 
evaluaties.

(c) het wijder verbreiden van het begrip 
voor en de zichtbaarheid van de Unie en 
haar rol op het wereldtoneel door middel 
van openbare diplomatie, 
onderwijskundige/universitaire 
samenwerking en opleidingsactiviteiten 
betreffende beginselen van goed bestuur 
op administratief en fiscaal vlak voor 
lokale partijen en stimuleringsactiviteiten 
om de waarden en belangen van de Unie te 
bevorderen. De verwezenlijking van deze 
doelstelling kan onder andere worden 
afgemeten aan opinieonderzoeken en 
evaluaties.

Or. fr

Amendement 20
Nirj Deva

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het wijder verbreiden van het begrip 
voor en de zichtbaarheid van de Unie en 
haar rol op het wereldtoneel door middel 
van openbare diplomatie, 
onderwijskundige/universitaire 
samenwerking en stimuleringsactiviteiten 
om de waarden en belangen van de Unie te 
bevorderen. De verwezenlijking van deze 
doelstelling kan onder andere worden 
afgemeten aan opinieonderzoeken en 
evaluaties.

(c) het wijder verbreiden van het begrip 
voor en de zichtbaarheid van de Unie en 
haar rol op het wereldtoneel door middel 
van openbare diplomatie, 
onderwijskundige/universitaire 
samenwerking en stimuleringsactiviteiten 
om de waarden en belangen van de Unie te 
bevorderen. Projecten die in dit verband 
worden uitgevoerd moeten echter voldoen 
aan resultaatgerichte criteria en een 
aantoonbaar rendement halen.

Or. en

Amendement 21
Eleni Theocharous

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Alle derde landen, regio's en gebieden 
kunnen in aanmerking komen voor 
samenwerking krachtens deze verordening.

(1) Alle derde landen, regio's en gebieden 
kunnen in aanmerking komen voor 
samenwerking krachtens deze verordening. 
Bij beslissingen over de landen en 
sectoren die in aanmerking komen, moet 
rekening worden gehouden met relevante 
optimale werkmethoden en lessen die 
geleerd zijn uit voorgaande instrumenten.

Or. en

Amendement 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Alle derde landen, regio's en gebieden (1) Alle met de Unie geassocieerde en 
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kunnen in aanmerking komen voor 
samenwerking krachtens deze verordening.

derde landen, regio's en gebieden kunnen 
in aanmerking komen voor samenwerking 
krachtens deze verordening.

Or. fr

Amendement 23
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om het effect van de door de Unie 
verstrekte hulp te verhogen, wordt, indien 
van toepassing, een gedifferentieerde en 
flexibele aanpak gevolgd bij het ontwerpen 
van de samenwerking met partnerlanden, 
waarbij rekening wordt gehouden met hun 
economische, sociale en politieke context 
en met de specifieke belangen, 
beleidsprioriteiten en strategieën van de 
Unie.

(2) Om het effect van de door de Unie 
verstrekte hulp te verhogen, wordt, indien 
van toepassing, een gedifferentieerde en 
flexibele aanpak gevolgd bij het ontwerpen 
van de samenwerking met partnerlanden, 
waarbij rekening wordt gehouden met hun 
economische, sociale en politieke context, 
de noodzaak van goed bestuur op 
administratief en fiscaal vlak en met de 
specifieke belangen, beleidsprioriteiten en 
strategieën van de Unie.

Or. fr

Amendement 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Bij de tenuitvoerlegging van deze 
verordening richt de Unie zich op 
samenhang en consistentie met andere 
gebieden van het extern optreden, met 
name het instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking voor 
ontwikkelingslanden, en met ander relevant 
beleid van de Unie bij het formuleren van 

(4) Bij de tenuitvoerlegging van deze 
verordening richt de Unie zich op
samenhang tussen het ontwikkelingsbeleid 
en andere gebieden van het extern 
optreden, met name het instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking voor 
ontwikkelingslanden, en met ander relevant 
beleid van de Unie bij het formuleren van 
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beleid, strategische planning en 
programmering en uitvoeringsmaatregelen.

beleid, strategische planning en 
programmering en uitvoeringsmaatregelen.

Or. en

Amendement 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De maatregelen die gefinancierd 
worden krachtens deze verordening zijn, 
waar van toepassing, gebaseerd op 
samenwerkingsbeleid dat opgenomen is in 
instrumenten als overeenkomsten, 
verklaringen en actieplannen tussen de 
Unie en de derde landen en regio's in 
kwestie en hebben ook betrekking op 
gebieden die liggen op het vlak van de 
specifieke belangen, beleidsprioriteiten en 
strategieën van de Unie.

(5) De maatregelen die gefinancierd 
worden krachtens deze verordening zijn, 
waar van toepassing, gebaseerd op 
samenwerkingsbeleid dat opgenomen is in 
instrumenten als overeenkomsten, 
verklaringen en actieplannen tussen de 
Unie en de derde landen en regio's in 
kwestie en hebben ook betrekking op 
gebieden die liggen op het vlak van 
wederzijdse beleidsprioriteiten en 
strategieën die van belang zijn voor de 
Unie en het betrokken partnerland.

Or. en

Amendement 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voorbereidende acties zoals 
besprekingen met het bedrijfsleven, 
handelsbevordering en wetenschappelijke 
uitwisseling zijn opgezet ter versterking en 
verdieping van de samenwerking met India 
en China en met landen uit de midden-
inkomensgroep in Azië en Latijns-Amerika 

(5) Voorbereidende acties zoals sociaal en 
ecologisch verantwoorde besprekingen 
met het bedrijfsleven, eerlijke en billijke 
handelsbevordering en wetenschappelijke 
uitwisseling zijn opgezet ter versterking en 
verdieping van de samenwerking met India 
en China en met landen uit de midden-
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op terreinen die buiten de werkingssfeer 
van het instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking vallen.

inkomensgroep in Azië en Latijns-Amerika 
op terreinen die buiten de werkingssfeer 
van het instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking vallen.

Or. en

Amendement 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze betrekkingen met partners die een 
steeds belangrijkere rol spelen in de 
internationale economie en handel, bij de 
zuid-zuid-handel en samenwerking, in 
multilaterale fora waaronder de ministers 
van Financiën van de G-20 en de 
presidenten van centrale banken (G-20), op 
het vlak van het mondiale bestuur en bij 
het aanpakken van uitdagingen van 
mondiaal belang, moeten in het belang van 
de Unie worden verdiept. De Unie moet 
uitgebreide partnerschappen opbouwen met 
nieuwe spelers op het internationale toneel 
teneinde een stabiele en inclusieve
internationale orde te bevorderen, 
gemeenschappelijke mondiale collectieve 
goederen na te streven, de kernbelangen 
van de Unie te verdedigen en de kennis 
over de Unie in deze landen te vergroten.

(7) Deze betrekkingen met partners die een 
steeds belangrijkere rol spelen in de 
internationale economie en handel, bij de 
zuid-zuid-handel en samenwerking, in 
multilaterale fora waaronder de ministers 
van Financiën van de G-20 en de 
presidenten van centrale banken (G-20), op 
het vlak van het mondiale bestuur en bij 
het aanpakken van uitdagingen van 
mondiaal belang, moeten in het belang van 
de Unie worden verdiept. De Unie moet 
uitgebreide partnerschappen opbouwen met 
nieuwe spelers op het internationale toneel 
teneinde een stabiele en eerlijke 
internationale orde te bevorderen die 
gegrondvest is op kernwaarden van de 
mensenrechten, inclusief economische, 
sociale en culturele rechten en op 
belangrijke verdragen inzake het milieu, 
teneinde gemeenschappelijke mondiale 
collectieve goederen na te streven en 
teneinde de kennis over de Unie in deze 
landen te vergroten.

Or. en

Amendement 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Zonder afbreuk te doen aan de 
bijzondere aandacht voor mondiale spelers 
moet deze verordening een wereldwijde 
werkingssfeer hebben om het mogelijk te 
maken maatregelen te ondersteunen voor 
samenwerking met 
ontwikkelingslanden waar de Unie 
aanmerkelijke belangen heeft in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van deze verordening.

(9) Zonder afbreuk te doen aan de 
bijzondere aandacht voor mondiale spelers 
moet deze verordening een wereldwijde 
werkingssfeer hebben om het mogelijk te 
maken maatregelen te ondersteunen voor 
samenwerking met 
ontwikkelingslanden waar de Unie 
aanmerkelijke belangen heeft in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van deze verordening. In dit opzicht moet 
rekening worden gehouden met het 
bestaan, waar ook ter wereld, van met de 
Unie geassocieerde overzeese landen en 
gebieden, met name met het oog op 
vergroting van de kennis over, het begrip 
voor en de zichtbaarheid van de Unie in 
derde landen.

Or. fr

Amendement 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Zonder afbreuk te doen aan de 
bijzondere aandacht voor mondiale spelers 
moet deze verordening een wereldwijde 
werkingssfeer hebben om het mogelijk te 
maken maatregelen te ondersteunen voor 
samenwerking met 
ontwikkelingslanden waar de Unie
aanmerkelijke belangen heeft in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van deze verordening.

(9) Zonder afbreuk te doen aan de 
bijzondere aandacht voor mondiale spelers 
moet deze verordening een wereldwijde 
werkingssfeer hebben om het mogelijk te 
maken maatregelen te ondersteunen voor 
samenwerking met 
ontwikkelingslanden waar aanmerkelijke 
wederzijdse belangen bestaan in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van deze verordening.

Or. en
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Amendement 30
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Met name het tegengaan van 
klimaatverandering wordt gezien als een 
van de grote uitdagingen waarvoor de Unie 
zich gesteld ziet en het terrein waarop 
urgent internationaal optreden nodig is. In 
overeenstemming met het in de mededeling 
van de Commissie "Een begroting voor 
Europa 2020" uitgesproken voornemen het 
klimaatgerelateerde gedeelte van de 
begroting van de Unie tot ten minste 20% 
te verhogen, zou deze verordening een 
bijdrage moeten leveren aan dat doel.

(12) Het uitbannen van de armoede en het 
tegengaan van klimaatverandering worden
gezien als de twee grote uitdagingen 
waarvoor de Unie zich gesteld ziet en de 
terreinen waarop urgent internationaal 
optreden nodig is. In overeenstemming met 
het in de mededeling van de Commissie 
"Een begroting voor Europa 2020" 
uitgesproken voornemen het 
klimaatgerelateerde gedeelte van de 
begroting van de Unie tot ten minste 20% 
te verhogen, zou deze verordening onder 
meer een bijdrage moeten leveren aan dat 
doel.

Or. fr

Amendement 31
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Unie heeft zich erop vastgelegd bij 
te dragen aan het nakomen van de 
internationale doelstellingen op het gebied 
van biodiversiteit voor 2020 en van de 
daarmee verbonden strategie voor het 
mobiliseren van middelen.

(13) De Unie heeft zich erop vastgelegd bij 
te dragen aan het nakomen van de 
internationale doelstellingen op het gebied 
van biodiversiteit voor 2020 en van de 
daarmee verbonden strategie voor het 
mobiliseren van middelen en het 
duurzame en geïntegreerde beheer 
daarvan.

Or. fr
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Amendement 32
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Krachtens deze verordening zou de 
Unie de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, met name wat betreft de 
doelstellingen die betrekking hebben op 
klimaatverandering, de overgang naar een 
groenere economie en efficiënt 
hulpbronnengebruik, handel en 
investering, samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied met derde landen, 
moeten ondersteunen en openbare 
diplomatie, onderwijskundige/universitaire 
samenwerking en stimuleringsactiviteiten 
moeten bevorderen.

(14) Krachtens deze verordening zou de 
Unie de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, met name wat betreft de 
doelstellingen die betrekking hebben op
het uitbannen van armoede,
klimaatverandering, de overgang naar een 
groenere economie en efficiënt gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen, handel en 
investering, samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied met derde landen, 
moeten ondersteunen en openbare 
diplomatie, goed financieel en fiscaal 
bestuur, onderwijskundige/universitaire 
samenwerking en stimuleringsactiviteiten, 
met name op het gebied van toegang tot 
gezondheidszorg voor vrouwen en 
kinderen, moeten bevorderen.

Or. fr

Amendement 33
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Krachtens deze verordening zou de 
Unie de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, met name wat betreft de 
doelstellingen die betrekking hebben op 
klimaatverandering, de overgang naar een 
groenere economie en efficiënt 
hulpbronnengebruik, handel en investering, 
samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied met derde landen, 
moeten ondersteunen en openbare 
diplomatie, onderwijskundige/universitaire 

(14) Krachtens deze verordening zou de 
Unie de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, met name wat betreft de 
doelstellingen die betrekking hebben op 
klimaatverandering, de overgang naar een 
groenere economie en efficiënt 
hulpbronnengebruik, handel en investering, 
samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied met derde landen, en 
samenhang in het ontwikkelingsbeleid, 
moeten ondersteunen en openbare 
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samenwerking en stimuleringsactiviteiten 
moeten bevorderen.

diplomatie, onderwijskundige/universitaire 
samenwerking en stimuleringsactiviteiten 
moeten bevorderen.

Or. en

Amendement 34
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening is een 
gedifferentieerde en flexibele benadering 
nodig waarbij modellen worden 
ontwikkeld voor samenwerking met de 
belangrijkste partnerlanden, rekening 
houdend met hun economische, sociale en 
politieke context en met de specifieke 
belangen, beleidsprioriteiten en strategieën 
van de Unie, terwijl het mogelijk blijft 
waar nodig overal ter wereld maatregelen 
te nemen.

(16) Voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening is een 
gedifferentieerde en flexibele benadering 
nodig waarbij modellen worden 
ontwikkeld voor samenwerking met de 
belangrijkste partnerlanden en beginselen 
van goed bestuur waarmee corruptie 
wordt voorkomen en rekening wordt 
gehouden met de economische, sociale en 
politieke context van deze landen en met 
de specifieke belangen, beleidsprioriteiten 
en strategieën van de Unie, terwijl het 
mogelijk blijft waar nodig overal ter 
wereld maatregelen te nemen.

Or. fr

Amendement 35
Nirj Deva

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) het garanderen van meer 
transparantie en nauwkeurig toezicht op 
de samenwerkingsprogramma's teneinde 
rendement te halen, moet een van de 
belangrijkste prioriteiten zijn.
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Or. en

Amendement 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Unie moet in staat zijn tijdig en 
flexibel te reageren op veranderende en/of 
onvoorziene behoeften teneinde het 
voornemen om de belangen van de Unie in 
de betrekkingen met derde landen te 
bevorderen meer kans van slagen te geven, 
door speciale maatregelen vast te stellen 
die niet onder indicatieve 
meerjarenprogramma's vallen.

(17) De Unie moet in staat zijn tijdig en 
flexibel te reageren op veranderende en/of 
onvoorziene behoeften teneinde het 
voornemen om de wederzijdse belangen in 
de betrekkingen met derde landen te 
bevorderen meer kans van slagen te geven, 
door speciale maatregelen vast te stellen 
die niet onder indicatieve 
meerjarenprogramma's vallen.

Or. en


