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Ändringsförslag 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genom denna förordning inrättas ett 
partnerskapsinstrument för samarbete med 
tredjeländer för att främja EU:s och
ömsesidiga intressen.
Partnerskapsinstrumentet ska stödja 
åtgärder som på ett effektivt och flexibelt 
sätt hanterar mål som följer av 
EU:s bilaterala, regionala eller 
multilaterala förbindelser med tredjeländer 
och möta globala utmaningar.

(1) Genom denna förordning inrättas ett 
partnerskapsinstrument för samarbete med 
tredjeländer för att främja ömsesidiga 
intressen, grundat på respekt för alla 
mänskliga rättigheter.
Partnerskapsinstrumentet ska stödja 
åtgärder som på ett effektivt och flexibelt 
sätt hanterar mål som följer av 
EU:s bilaterala, regionala eller 
multilaterala förbindelser med tredjeländer 
och möta globala utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 11
Eleni Theocharus

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genom denna förordning inrättas ett 
partnerskapsinstrument för samarbete med 
tredjeländer för att främja EU:s och 
ömsesidiga intressen.
Partnerskapsinstrumentet ska stödja 
åtgärder som på ett effektivt och flexibelt 
sätt hanterar mål som följer av 
EU:s bilaterala, regionala eller 
multilaterala förbindelser med tredjeländer 
och möta globala utmaningar.

(1) Genom denna förordning inrättas ett 
partnerskapsinstrument för samarbete med 
tredjeländer för att främja EU:s och 
ömsesidiga intressen.
Partnerskapsinstrumentet ska stödja 
åtgärder som på ett effektivt och flexibelt 
sätt hanterar mål som följer av 
EU:s bilaterala, regionala eller 
multilaterala förbindelser med tredjeländer 
och möta globala utmaningar på basis av 
ömsesidig respekt.
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Or. en

Ändringsförslag 12
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Genomföra den internationella 
dimensionen av Europa 2020-strategin 
genom att stödja 
EU:s partnerskapsstrategier för bilateralt, 
regionalt och interregionalt samarbete, 
genom att främja politisk dialog och 
utveckla gemensamma strategier och
reaktioner på globala utmaningar såsom 
energitrygghet, klimatförändringen och 
miljön. Detta mål ska mätas genom 
upptaget av politik och mål enligt 
Europa 2020 i viktiga partnerländer.

(a) Genomföra den internationella 
dimensionen av Europa 2020-strategin 
genom att stödja 
EU:s partnerskapsstrategier för bilateralt, 
regionalt och interregionalt samarbete, 
genom att främja politisk dialog och 
utveckla principer för goda styrelseformer 
och gemensamma reaktioner på globala 
utmaningar såsom främjandet av social 
sammanhållning, energitryggheten, 
klimatförändringen och miljön. Detta mål 
ska mätas genom upptaget av politik och 
mål enligt Europa 2020 i viktiga 
partnerländer.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Eleni Theocharus

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Genomföra den internationella 
dimensionen av Europa 2020-strategin 
genom att stödja 
EU:s partnerskapsstrategier för bilateralt, 
regionalt och interregionalt samarbete, 
genom att främja politisk dialog och 
utveckla gemensamma strategier och 
reaktioner på globala utmaningar såsom 
energitrygghet, klimatförändringen och 

(a) Genomföra den internationella 
dimensionen av Europa 2020-strategin 
genom att stödja 
EU:s partnerskapsstrategier för bilateralt, 
regionalt och interregionalt samarbete, 
genom att främja politisk dialog och 
utveckla gemensamma strategier och 
reaktioner på globala utmaningar såsom 
energitrygghet, klimatförändringen, 



AM\902203SV.doc 5/16 PE489.524v01-00

SV

miljön. Detta mål ska mätas genom 
upptaget av politik och mål enligt 
Europa 2020 i viktiga partnerländer.

skapande av sysselsättning och miljön.
Detta mål ska mätas genom upptaget av 
politik och mål enligt Europa 2020 i 
viktiga partnerländer.

Or. en

Ändringsförslag 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Genomföra den internationella 
dimensionen av Europa 2020-strategin 
genom att stödja 
EU:s partnerskapsstrategier för bilateralt, 
regionalt och interregionalt samarbete, 
genom att främja politisk dialog och 
utveckla gemensamma strategier och 
reaktioner på globala utmaningar såsom
energitrygghet, klimatförändringen och
miljön. Detta mål ska mätas genom 
upptaget av politik och mål enligt Europa 
2020 i viktiga partnerländer.

(a) Genomföra den internationella 
dimensionen av Europa 2020-strategin 
genom att stödja 
EU:s partnerskapsstrategier för bilateralt, 
regionalt och interregionalt samarbete, 
genom att främja politisk dialog och 
utveckla gemensamma strategier och 
reaktioner på globala utmaningar såsom 
hållbar energi, klimatförändringen och 
miljön.

Or. en

Ändringsförslag 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Förbättra marknadsåtkomsten och
utveckla handel, investeringar och 
affärsmöjligheter för europeiska företag 
med hjälp av ekonomiska partnerskap och 

(b) Främja rättvis handel och rättvisa 
investeringar på jämlika villkor som 
grundar sig på rättigheter som beaktar 
den internationella konventionen om 
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företags- och regleringssamarbete. Detta 
mål ska mätas genom EU:s andel i 
utrikeshandeln med viktiga partnerländer 
och genom handels- och 
investeringsflöden till partnerländer på 
vilka åtgärder och program enligt denna 
förordning är särskilt riktade.

ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter samt respekten för 
internationella miljöavtal. Detta mål ska 
mätas genom hänvisning till ovannämnda 
rättighetsbaserade politik för 
genomförandet av åtgärder och program 
enligt denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 16
Eleni Theocharus

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Förbättra marknadsåtkomsten och 
utveckla handel, investeringar och 
affärsmöjligheter för europeiska företag 
med hjälp av ekonomiska partnerskap och 
företags- och regleringssamarbete. Detta 
mål ska mätas genom EU:s andel i 
utrikeshandeln med viktiga partnerländer 
och genom handels- och investeringsflöden 
till partnerländer på vilka åtgärder och 
program enligt denna förordning är särskilt 
riktade.

(b) Förbättra marknadsåtkomsten och 
utveckla handel, investeringar och 
affärsmöjligheter för europeiska företag 
med hjälp av ekonomiska partnerskap och 
företags- och regleringssamarbete och i 
enlighet med internationella standarder för 
företagens sociala ansvar, för att skapa 
goda förutsättningar för bättre 
konkurrens och utveckling. Detta mål ska 
mätas genom EU:s andel i utrikeshandeln 
med viktiga partnerländer och genom 
handels- och investeringsflöden till 
partnerländer på vilka åtgärder och 
program enligt denna förordning är särskilt 
riktade.

Or. en

Ändringsförslag 17
Nirj Deva

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Förbättra marknadsåtkomsten och
utveckla handel, investeringar och 
affärsmöjligheter för europeiska företag 
med hjälp av ekonomiska partnerskap och 
företags- och regleringssamarbete. Detta 
mål ska mätas genom EU:s andel i 
utrikeshandeln med viktiga partnerländer 
och genom handels- och investeringsflöden 
till partnerländer på vilka åtgärder och 
program enligt denna förordning är särskilt 
riktade.

(b) Förbättra marknadsåtkomsten samt
utveckla och ytterligare liberalisera 
handel, investeringar och affärsmöjligheter 
för europeiska företag med hjälp av 
ekonomiska partnerskap och företags- och 
regleringssamarbete. Detta mål ska mätas 
genom EU:s andel i utrikeshandeln med 
viktiga partnerländer och genom handels-
och investeringsflöden till partnerländer på 
vilka åtgärder och program enligt denna 
förordning är särskilt riktade.

Or. en

Ändringsförslag 18
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Förbättra marknadsåtkomsten och 
utveckla handel, investeringar och 
affärsmöjligheter för europeiska företag 
med hjälp av ekonomiska partnerskap och
företags- och regleringssamarbete. Detta 
mål ska mätas genom EU:s andel i 
utrikeshandeln med viktiga partnerländer 
och genom handels- och investeringsflöden 
till partnerländer på vilka åtgärder och 
program enligt denna förordning är särskilt 
riktade.

(b) Förbättra marknadsåtkomsten och 
utveckla handel, investeringar och 
affärsmöjligheter för europeiska företag 
med hjälp av ekonomiska partnerskap och 
samarbete på området för lagstiftning och 
skattelagstiftning samt handel. Detta mål 
ska mätas genom EU:s andel i 
utrikeshandeln med viktiga partnerländer 
och genom handels- och investeringsflöden 
till partnerländer på vilka åtgärder och 
program enligt denna förordning är särskilt 
riktade.

Or. fr
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Ändringsförslag 19
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Arbeta för en bred förståelse av och 
synlighet för unionen och dess roll på 
världsscenen genom offentlig diplomati, 
utbildningssamarbete och akademiskt 
samarbete samt upplysningsverksamhet för 
att främja EU:s värderingar och intressen.
Detta mål ska bland annat mätas med 
opinionsundersökningar och utvärderingar.

(c) Arbeta för en bred förståelse av och 
synlighet för unionen och dess roll på 
världsscenen genom offentlig diplomati, 
utbildningssamarbete och akademiskt 
samarbete, utbildning om principerna för 
goda administrativa och skattemässiga 
styrelseformer för lokala aktörer samt 
upplysningsverksamhet för att främja 
EU:s värderingar och intressen. Detta mål 
ska bland annat mätas med 
opinionsundersökningar och utvärderingar.

Or. fr

Ändringsförslag 20
Nirj Deva

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Arbeta för en bred förståelse av och 
synlighet för unionen och dess roll på 
världsscenen genom offentlig diplomati, 
utbildningssamarbete och akademiskt 
samarbete samt upplysningsverksamhet för 
att främja EU:s värderingar och intressen.
Detta mål ska bland annat mätas med 
opinionsundersökningar och 
utvärderingar.

(c) Arbeta för en bred förståelse av och 
synlighet för unionen och dess roll på 
världsscenen genom offentlig diplomati, 
utbildningssamarbete och akademiskt 
samarbete samt upplysningsverksamhet för 
att främja EU:s värderingar och intressen.
Projekt som genomförs på detta område 
bör dock uppfylla kriterier som baserar 
sig på resultat och ge klar valuta för 
pengarna.

Or. en
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Ändringsförslag 21
Eleni Theocharus

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Alla tredjeländer, regioner och 
territorier kan komma ifråga för samarbete 
enligt denna förordning.

(1) Alla tredjeländer, regioner och 
territorier kan komma ifråga för samarbete 
enligt denna förordning. Relevanta väl 
fungerande metoder och erfarenheter 
från tidigare instrument bör beaktas när 
beslut fattas om länders och sektorers 
stödberättigande.

Or. en

Ändringsförslag 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Alla tredjeländer, regioner och 
territorier kan komma ifråga för samarbete 
enligt denna förordning.

(1) Alla tredjeländer, regioner och 
territorier som är associerade till unionen 
kan komma ifråga för samarbete enligt 
denna förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att förstärka verkan av unionens 
stöd ska en differentierad och flexibel 
strategi för utformningen av samarbetet 

(2) För att förstärka verkan av unionens 
stöd ska en differentierad och flexibel 
strategi för utformningen av samarbetet 
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med partnerländerna följas när så är 
lämpligt för att beakta deras ekonomiska, 
sociala och politiska sammanhang samt 
unionens specifika intressen, politiska 
prioriteringar och strategier.

med partnerländerna följas när så är 
lämpligt för att beakta deras ekonomiska, 
sociala och politiska sammanhang, goda 
administrativa och skattemässiga 
styrelseformer samt unionens specifika 
intressen, politiska prioriteringar och 
strategier.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Vid genomförandet av denna 
förordning ska unionen sträva efter att 
säkerställa samstämmigheten och 
enhetligheten med andra områden för yttre 
åtgärder, särskilt instrumentet för 
utvecklingssamarbete för utvecklingsländer 
och med annan relevant unionspolitik, 
genom utformningen av politiken, vid den 
strategiska planeringen och vid 
genomförandet av åtgärder.

(4) Vid genomförandet av denna 
förordning ska unionen sträva efter att 
säkerställa politisk samstämmighet för 
utveckling med andra områden för yttre 
åtgärder, särskilt instrumentet för 
utvecklingssamarbete för utvecklingsländer 
och med annan relevant unionspolitik, 
genom utformningen av politiken, vid den 
strategiska planeringen och vid 
genomförandet av åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Åtgärder som finansieras enligt denna 
förordning ska i tillämpliga fall bygga på 
den samarbetspolitik som gäller för 

(5) Åtgärder som finansieras enligt denna 
förordning ska i tillämpliga fall bygga på 
den samarbetspolitik som gäller för 
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instrument såsom överenskommelser, 
deklarationer och handlingsplaner som är 
gemensamma för EU och berörda 
tredjeländer och regioner, samt på 
EU:s särskilda intressen, politiska 
prioriteringar och strategier.

instrument såsom överenskommelser, 
deklarationer och handlingsplaner som är 
gemensamma för EU och berörda 
tredjeländer och regioner, gemensamma 
politiska prioriteringar samt strategier av 
intresse för unionen och det berörda 
partnerlandet.

Or. en

Ändringsförslag 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Förberedande åtgärder såsom dialog 
med näringslivet, främjande av handel och 
forskningsutbyten genomfördes för att 
stärka och fördjupa samarbetet inom 
områden utanför tillämpningsområdet för 
instrumentet för utvecklingssamarbete med 
Indien och Kina och med 
medelinkomstgruppen av länder i Asien 
och Latinamerika.

(5) Förberedande åtgärder såsom en socialt 
och ekologiskt ansvarsfull dialog med 
näringslivet, främjande av rättvis och 
jämlik handel och forskningsutbyten 
genomfördes för att stärka och fördjupa 
samarbetet inom områden utanför 
tillämpningsområdet för instrumentet för 
utvecklingssamarbete med Indien och Kina 
och med medelinkomstgruppen av länder i 
Asien och Latinamerika.

Or. en

Ändringsförslag 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det ligger i unionens intresse att 
fördjupa sina förbindelser med partner som 
spelar en allt viktigare roll i den 

(7) Det ligger i unionens intresse att 
fördjupa sina förbindelser med partner som 
spelar en allt viktigare roll i den 
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internationella ekonomin och handeln, 
inom handel och samarbete mellan 
utvecklingsländer, i multilaterala forum 
(inbegripet finansministrarna och 
centralbankscheferna i G-20), i global 
styrning och i hantering av globala 
utmaningar. EU behöver bygga upp 
heltäckande partnerskap med nya aktörer 
på den internationella arenan för att kunna 
främja en stabil internationell ordning för 
alla, eftersträva globala kollektiva 
nyttigheter, försvara unionens 
kärnintressen och öka kunskapen om 
unionen i dessa länder.

internationella ekonomin och handeln, 
inom handel och samarbete mellan 
utvecklingsländer, i multilaterala forum 
(inbegripet finansministrarna och 
centralbankscheferna i G-20), i global 
styrning och i hantering av globala 
utmaningar. EU behöver bygga upp 
heltäckande partnerskap med nya aktörer 
på den internationella arenan för att kunna 
främja en stabil och rättvis internationell 
ordning, som grundar sig på de mänskliga 
rättigheternas centrala värderingar, 
inbegripet ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter, och på viktiga 
miljöavtal samt eftersträva globala 
kollektiva nyttigheter och öka kunskapen 
om unionen i dessa länder.

Or. en

Ändringsförslag 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Trots den särskilda inriktningen på 
globala aktörer bör denna förordning ha 
hela världen som tillämpningsområde för 
att möjliggöra samarbetsåtgärder med 
utvecklingsländer där unionen har 
betydande intressen i enlighet med denna 
förordnings mål.

(9) Trots den särskilda inriktningen på 
globala aktörer bör denna förordning ha 
hela världen som tillämpningsområde för 
att möjliggöra samarbetsåtgärder med 
utvecklingsländer där unionen har 
betydande intressen i enlighet med denna 
förordnings mål. I detta sammanhang bör 
hänsyn också tas till utomeuropeiska 
länder och territorier i hela världen som 
är associerade till unionen, särskilt när 
det gäller att öka kunskapen om och 
förståelsen för EU samt EU:s synlighet i 
tredjeländer.

Or. fr
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Ändringsförslag 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Trots den särskilda inriktningen på 
globala aktörer bör denna förordning ha 
hela världen som tillämpningsområde för 
att möjliggöra samarbetsåtgärder med 
utvecklingsländer där unionen har
betydande intressen i enlighet med denna 
förordnings mål.

(9) Trots den särskilda inriktningen på 
globala aktörer bör denna förordning ha 
hela världen som tillämpningsområde för 
att möjliggöra samarbetsåtgärder med 
utvecklingsländer där det finns betydande 
ömsesidiga intressen i enlighet med denna 
förordnings mål.

Or. en

Ändringsförslag 30
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Särskilt bekämpning av 
klimatförändringen erkänns som en av de 
stora utmaningar unionen står inför och ett 
område där internationella åtgärder krävs 
utan dröjsmål. I enlighet med den avsikt 
som redovisas i kommissionens 
meddelande En budget för Europa 2020 att 
öka den klimatrelaterade andelen av 
EU:s budget till minst 20 % bör denna 
förordning bidra till det målet.

(12) Utrotande av fattigdom och 
bekämpning av klimatförändringen anses
som de två stora utmaningar som unionen 
står inför och de områden där 
internationella åtgärder krävs utan
dröjsmål. I enlighet med den avsikt som 
redovisas i kommissionens meddelande En 
budget för Europa 2020 att öka den 
klimatrelaterade andelen av EU:s budget 
till minst 20 % bör denna förordning bland 
annat bidra till det målet.

Or. fr
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Ändringsförslag 31
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionen har som åtagande att bidra 
till att uppfylla de globala 2020-målen för 
biologisk mångfald och den tillhörande 
strategin för resursmobilisering.

(13) Unionen har som åtagande att bidra 
till att uppfylla de globala 2020-målen för 
biologisk mångfald och den tillhörande 
strategin för resursmobilisering samt en 
hållbar och integrerad förvaltning av 
dessa.

Or. fr

Ändringsförslag 32
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Enligt denna förordning ska EU stödja 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
särskilt de mål som gäller 
klimatförändringen, övergången till en 
grönare ekonomi och resurseffektivitet, 
handel och investeringar, samarbete med 
tredjeländer om företagande och tillsyn och 
främjande av offentlig diplomati, 
samarbete inom utbildningsområdet/det 
akademiska området och 
upplysningsverksamhet.

(14) Enligt denna förordning ska EU stödja 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
särskilt de mål som gäller utrotandet av 
fattigdom, klimatförändringen, övergången 
till en grönare ekonomi och 
naturresurseffektivitet, handel och 
investeringar, samarbete med tredjeländer 
om företagande och tillsyn och främjande 
av offentlig diplomati, goda finansiella 
och skattemässiga styrelseformer, 
samarbete inom utbildningsområdet/det 
akademiska området och 
upplysningsverksamhet, framför allt vad 
gäller tillgång till hälso- och sjukvård för 
kvinnor och barn.

Or. fr
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Ändringsförslag 33
Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Enligt denna förordning ska EU stödja 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
särskilt de mål som gäller 
klimatförändringen, övergången till en 
grönare ekonomi och resurseffektivitet, 
handel och investeringar, samarbete med 
tredjeländer om företagande och tillsyn och 
främjande av offentlig diplomati, 
samarbete inom utbildningsområdet/det 
akademiska området och 
upplysningsverksamhet.

(14) Enligt denna förordning ska EU stödja 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
särskilt de mål som gäller 
klimatförändringen, övergången till en 
grönare ekonomi och resurseffektivitet, 
handel och investeringar, samarbete med 
tredjeländer om företagande och tillsyn, en 
samstämmig utvecklingspolitik och 
främjande av offentlig diplomati, 
samarbete inom utbildningsområdet/det 
akademiska området och 
upplysningsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 34
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att uppnå denna förordnings mål 
krävs ett mångsidigt och flexibelt 
tillvägagångssätt som innebär att modeller 
utvecklas för samarbete med viktiga 
partnerländer där hänsyn tas till deras 
ekonomiska, sociala och politiska 
sammanhang och även till EU:s särskilda 
intressen, politiska prioriteringar och 
strategier, samtidigt som kapaciteten 
behålls att ingripa överallt i världen 
närhelst så krävs.

(16) För att uppnå denna förordnings mål 
krävs ett mångsidigt och flexibelt 
tillvägagångssätt som innebär att modeller 
utvecklas för samarbete med viktiga 
partnerländer, principer för goda 
styrelseformer som förhindrar korruption 
och där hänsyn tas till deras ekonomiska, 
sociala och politiska sammanhang och 
även till EU:s särskilda intressen, politiska 
prioriteringar och strategier, samtidigt som 
kapaciteten behålls att ingripa överallt i 
världen närhelst så krävs.

Or. fr
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Ändringsförslag 35
Nirj Deva

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Högsta prioritet bör ges till att 
garantera ökad insyn och lämplig kontroll 
av samarbetsprogrammen för att ge valuta 
för pengarna.

Or. en

Ändringsförslag 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Unionen bör, på ett flexibelt sätt och i 
god tid, kunna bemöta nya och/eller 
oförutsedda behov för att uppfylla sitt 
åtagande att på ett effektivare sätt främja 
sina intressen i sina förbindelser med 
tredjeländer, genom att anta särskilda 
åtgärder som inte omfattas av de fleråriga 
vägledande programmen.

(17) Unionen bör, på ett flexibelt sätt och i 
god tid, kunna bemöta nya och/eller 
oförutsedda behov för att uppfylla sitt 
åtagande att på ett effektivare sätt främja 
ömsesidiga intressen i sina förbindelser 
med tredjeländer, genom att anta särskilda 
åtgärder som inte omfattas av de fleråriga 
vägledande programmen.

Or. en


