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KORTFATTAD MOTIVERING

Det nya partnerskapsinstrumentet ersätter finansieringsinstrumentet för samarbete med 
industrialiserade och andra höginkomstländer och territorier. Partnerskapsinstrumentet 
kommer att göra det möjligt för EU att utveckla avtal med bred bas med tillväxtekonomier 
och främja insatser i dessa länder för att bygga upp kollektiva strategier för att hantera globala 
utmaningar och genomföra den internationella dimensionen i Europa 2020-strategin.

Föredraganden påpekar att EU enligt artikel 208 i Lissabonfördraget ska ta hänsyn till målen 
för utvecklingssamarbetet. Mot denna bakgrund vill föredraganden föra fram följande 
kommentarer till kommissionens förslag till förordning:

 Det bör påminnas om att tillväxtekonomier har ökat ansvar för de minst utvecklade 
länderna och utvecklingsländerna.

 EU måste ta hänsyn till skillnaderna mellan de länder som klassificeras som 
tillväxtekonomier. Föredraganden påpekar att över 70 procent av världens fattiga nu 
lever i medelinkomstländer.

 Det bör understrykas att effektiv samordning och konsekvens med andra externa EU-
instrument, särskilt instrumentet för utvecklingssamarbete, bör betraktas som särskilt 
viktigt.

 Det bör särskilt betonas att främjande av mänskliga rättigheter, demokrati, 
rättsstatsprincipen, goda styrelseformer, hållbar tillväxt för alla samt fattigdomsutrotning 
och rättvis handel är grundläggande principer för EU och i högre grad bör stödjas i 
samband med genomförandet av det nya partnerskapsinstrumentet.

 Det är viktigt att fastställa specifika mål och rapportera om genomförandet av dem.

 Föredraganden rekommenderar bestämt införandet av effektiva 
övervakningsmekanismer, transparenta indikatorer och riktmärken, som beaktar social 
sammanhållning och kampen mot orättvisor i förbindelse med samarbetet med 
medelinkomstländer. 

 Det är viktigt att engagera Europaparlamentet i alla faser av denna process. 

 Det krävs en tydlig metodologi för uppföljningen av klimatåtgärder och 
energieffektivitet.

 Ett utökat samarbete med den privata sektorn bör eftersträvas och genomföras med full 
insyn och redovisningsskyldighet och med respekt och främjande av arbetstagarnas 
rättigheter och miljöskyddet. Föredraganden betonar också att investeringsprojekt som 
stöds av EU-mekanismer som kombinerar bistånd och lån måste vara föremål för 
övervakning och konsekvensanalyser av internationellt överenskomna sociala normer 
och miljönormer. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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, till stöd för 
gemensamma värderingar och principen 
om ömsesidig ansvarighet. 
Partnerskapsinstrumentet ska stödja 
åtgärder som på ett effektivt, transparent
och flexibelt sätt hanterar mål som följer av 
EU:s bilaterala, regionala eller 
multilaterala förbindelser med tredjeländer 
och möta globala utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 2

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 
energitrygghet och energieffektivitet, 
klimatförändringen, livsmedelstrygghet, 
utrotning av fattigdom och miljöskydd 
samt hållbar förvaltning av den biologiska 
mångfalden och ekosystemen. Detta mål 
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ska mätas genom upptaget av politik och 
mål enligt Europa 2020 i viktiga 
partnerländer.

Or. en

Ändringsförslag 3

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. 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. Kombinerade instrument ska 
omfattas av mekanismer, kontroller och 
konsekvensanalyser som beaktar social 
sammanhållning och bekämpning av 
ojämlikhet.

Or. en

Ändringsförslag 4

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 
erfarenheter från tidigare instrument bör 
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beaktas när beslut fattas om länders och 
sektorers stödberättigande.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Denna förordning ska dock i första 
hand stödja samarbetsåtgärder med 
utvecklade länder och utvecklingsländer 
som spelar en allt viktigare roll i den 
internationella ekonomin och handeln, i 
multilaterala forum, i global styrning och 
när det gäller att möta globala utmaningar 
och där EU har betydande intressen.

(2) Denna förordning ska dock i första 
hand stödja samarbetsåtgärder med 
utvecklade länder och utvecklingsländer 
som spelar en allt viktigare roll i den 
internationella ekonomin och handeln, i
multilaterala forum, i global styrning och 
när det gäller att möta globala utmaningar 
och där EU har betydande intressen. 
Mervärdet i EU:s åtgärder måste också 
vara drivkraften i vårt samarbete med 
strategiska partner.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Europeiska unionen grundar sig på 
principer som frihet, demokrati, respekt för 
de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna samt
rättsstatsprincipen och strävar efter att 
främja engagemang för dessa principer i 
partnerländerna genom dialog och 
samarbete.

(1) Europeiska unionen grundar sig på 
principer som frihet, demokrati, respekt för 
de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna,
rättsstatsprincipen, goda styrelseformer 
och hållbar tillväxt för alla, och strävar 
efter att främja engagemang för dessa 
principer i partnerländerna genom dialog 
och samarbete. 

Or. en
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Ändringsförslag 7

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

(2) För att förstärka verkan av unionens 
stöd ska en differentierad, flexibel och 
målinriktad strategi för utformningen av 
samarbetet med partnerländerna följas när 
så är lämpligt för att beakta deras 
ekonomiska, sociala och politiska 
sammanhang samt unionens specifika 
intressen, politiska prioriteringar och 
strategier. I det bilaterala samarbetet med 
medelinkomstländerna bör hänsyn 
särskilt tas till kampen mot ojämlikhet, 
genom att biståndet målinriktas till 
sektorer, verksamheter, stödmottagare 
eller specifika geografiska områden i ett 
land.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Inom sina respektive 
behörighetsområden ska unionen och 
medlemsstaterna främja en multilateral 
metod avseende globala utmaningar samt 
främja samarbete med internationella eller 
regionala organisationer och organ, 
inbegripet internationella finansinstitut, 
FN:s organ, fonder och program, OECD, 
finansministrarna och centralbankscheferna 
i G20 samt andra bilaterala givare.

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. en
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Ändringsförslag 9

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 samstämmigheten på 
utvecklingsområdet, komplementaritet, 
ökad effektivitet och större verkningar 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.

Or. en


