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KORT BEGRUNDELSE

Det nye partnerskabsinstrument (NPI) erstatter instrumentet til finansiering af samarbejdet 
med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier. NPI vil gøre det muligt for 
EU at indgå bredt funderede aftaler med nye vækstøkonomier og stimulere bestræbelserne i 
disse lande på at opbygge kollektive tilgange til håndteringen af globale udfordringer og 
dermed gennemføre den internationale dimension af Europa 2020-strategien.

Ordføreren henleder opmærksomheden på, at artikel 208 i Lissabontraktaten forpligter EU til 
at tage hensyn til målene vedrørende udviklingssamarbejde. I forlængelse heraf fremsætter 
ordføreren følgende betragtninger vedrørende Kommissionens forslag til forordning:

 Det påpeges, at de nye vækstøkonomier har et øget ansvar over for de mindst udviklede 
lande og udviklingslandene.

 EU nødvendigvis må tage forskelligartetheden af de lande, der klassificeres som nye 
vækstøkonomier, i betragtning. Ordføreren gør opmærksom på, at over 70 % af verdens 
fattige lever i mellemindkomstlande.

 Det understreges, at en effektiv samordning og en sammenhængende tilgang med andre 
eksterne EU-instrumenter, især instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde, bør 
anses for særlig relevant.

 Det indskærpes, at fremme af menneskerettighederne, demokratiet, retsstatsprincippet, 
god regeringsførelse, inklusiv og bæredygtig vækst såvel som udryddelse af fattigdom og 
fri og retfærdig handel er grundlæggende principper for EU og bør støttes i forbindelse 
med gennemførelsen af NPI.

 Det understreges, at det har stor betydning, at der indkredses specifikke mål og meldes 
tilbage om opnåelse heraf.

 Det anbefales kraftigt, at der implementeres virkningsfulde overvågningsmekanismer, 
gennemskuelige indikatorer og referencemærker, der tager social samhørighed og 
bekæmpelsen af uligheder i betragtning i forbindelse med samarbejdet med 
mellemindkomstlande. 

 Der mindes om betydningen af, at Europa-Parlamentet inddrages i alle faser af 
processen. 

 Det understreges, at der bør anvendes en klar metodologi for opfølgning på 
klimaforanstaltninger og energieffektivitet.

 Det synspunkt fremsættes, at øget samarbejde med den private sektor bør efterstræbes og 
finde sted i fuld gennemsigtighed og klar ansvarsplacering, og med respekt for og 
fremme af arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse. Det understreges endvidere, at 
investeringsprojekter, der støttes af EU-mekanismer til kombination af gavebistand og 
lån, skal underkastes tilsyn og konsekvensundersøgelser af de internationalt anerkendte 
sociale og miljømæssige standarder. 
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

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, der 
fremmer fælles værdier og interesser og 
princippet om gensidig ansvarlighed. 
Partnerskabsinstrumentet støtter 
foranstaltninger, som på en effektiv, 
gennemsigtig 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 2

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-

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 og 
energieffektivitet, klimaændringer, 
fødevaresikkerhed, udryddelse af 
fattigdom og miljøbeskyttelse såvel som 
bæredygtig styring af biodiversitet og 
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politikker og -mål økosystemer. Opfyldelsen af dette mål 
vurderes på grundlag af centrale 
partnerlandes indførelse af Europa 2020-
politikker og -mål

Or. en

Ændringsforslag 3

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 i 
overensstemmelse med de internationale 
standarder for virksomheders sociale 
ansvar. 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; kombineringen af 
faciliteter underlægges mekanismer, 
tilsyn og konsekvensundersøgelser, der 
omfatter dimensionen af social 
samhørighed og bekæmpelse af uligheder 

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

kan indgå i et samarbejde i henhold til 
denne forordning. Ved beslutningstagning 
om landes og sektorers støtteberettigelse 
tages relevante erfaringer, der er 
indhøstet i forbindelse med tidligere 
instrumenter, i betragtning. 

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning støtter imidlertid 
primært foranstaltninger til samarbejde 
med udviklede lande og udviklingslande, 
der spiller en stadig vigtigere rolle i den 
internationale økonomi og handel, i 
multilaterale fora, i global governance og i 
imødegåelsen af globale udfordringer, og 
hvor Unionen har betydelige interesser.

2. Denne forordning støtter imidlertid 
primært foranstaltninger til samarbejde 
med udviklede lande og udviklingslande, 
der spiller en stadig vigtigere rolle i den 
internationale økonomi og handel, i 
multilaterale fora, i global governance og i 
imødegåelsen af globale udfordringer, og 
hvor Unionen har betydelige interesser. 
Det er også nødvendigt, at merværdien 
ved EU-tiltag bliver drivkraften i vores 
samarbejde med strategiske partnere.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionen søger at fremme, udvikle og 
konsolidere principperne om frihed, 
demokrati og respekt for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder samt
retsstatsprincippet, som den er bygget på, 
gennem dialog og samarbejde med 

1. Unionen søger at fremme, udvikle og 
konsolidere principperne om frihed, 
demokrati, respekt for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder,
retsstatsprincippet og god regeringsførelse 
tillige med inklusiv og bæredygtig vækst, 
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tredjelande. som EU er bygget på, gennem dialog og 
samarbejde med tredjelande. 

Or. en

Ændringsforslag 7

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

2. For at øge virkningen af Unionens 
bistand anvendes der om nødvendigt en 
differentieret, fleksibel og målrettet tilgang 
ved udformningen af samarbejdet med 
partnerlandene for at tage hensyn til deres 
økonomiske, sociale og politiske situation 
samt til Unionens særlige interesser, 
politiske prioriteter og strategier. Der tages 
ved bilateralt samarbejde med 
mellemindkomstlande særligt hensyn til 
bekæmpelsen af uligheder ved at målrette 
bistanden mod sektorer, aktiviteter, 
støttemodtagere eller specifikke 
geografiske områder i et land.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden for rammerne af deres respektive 
beføjelser fremmer Unionen og 
medlemsstaterne en multilateral tilgang til 
globale udfordringer og samarbejdet med 
internationale eller regionale organisationer 
og organer, herunder internationale 
finansielle institutioner, FN-organer, -
fonde og -programmer, OECD, G20-

3. Inden for rammerne af deres respektive 
beføjelser fremmer Unionen og 
medlemsstaterne en sammenhængende, 
multilateral tilgang til globale udfordringer 
og samarbejdet med internationale eller 
regionale organisationer og organer, 
herunder internationale finansielle 
institutioner, FN-organer, -fonde og -
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landenes finansministre og 
centralbankchefer og andre bilaterale 
donorer.

programmer, OECD, G20-landenes 
finansministre og centralbankchefer og 
andre bilaterale donorer. 

Or. en

Ændringsforslag 9

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 konsekvens i udviklingen, 
komplementaritet, øget effektivitet og 
virkning, 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.

Or. en


