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Ændringsforslag 36
Helmut Scholz

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) Forberedende foranstaltninger såsom 
dialog mellem offentlige og private 
partnere, videnskabelig udveksling bør
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 37
Franziska Keller

Forslag til forordning
Betragtning 7

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 inklusiv international orden, skabe 
almene globale offentlige goder, fremme
Unionens centrale værdier og øge 
kendskabet til Unionen i de pågældende 
lande.
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Or. en

Ændringsforslag 38
Franziska Keller

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 er væsentlige 
gensidige interesser i overensstemmelse 
med målene i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 39
Marielle de Sarnez

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) 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. Den bør 
også integrere miljø- og klimakrav i 
reglerne om organiseringen af den 
internationale handel.

Or. fr



AM\903553DA.doc 5/16 PE489.708v01-00

DA

Ændringsforslag 40
Josefa Andrés Barea

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.

(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 og beskytte sine 
investeringer i forbindelserne med 
tredjelande, gennem vedtagelse af særlige 
foranstaltninger, der ikke indgår i flerårige 
vejledende programmer.

Or. es

Ændringsforslag 41
Franziska Keller

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.

(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.

Or. en

Ændringsforslag 42
Franziska Keller
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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-værdier
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.

Or. en

Ændringsforslag 43
Helmut Scholz

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) støtte af 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, 
reduktion af sociale uligheder, 
klimaændringer og miljø.

Or. en

Ændringsforslag 44
Gianluca Susta
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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 for at 
styrke den supplerende forbindelse 
mellem Unionens interne og eksterne 
politikker – navnlig inden for innovation, 
forskning og konkurrenceevne – 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

Or. it

Ændringsforslag 45
Gianluca Susta

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 
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

b) forbedring af adgang til tredjelandes 
markeder, fremme af handel, fjernelse af 
hindringer for handel og investeringer, 
samtidig med forebyggelse af urimelige 
protektionistiske foranstaltninger og 
lovgivningsmæssige hindringer ikke 
mindst ved fremme af internationale 
standarder, forbedring af beskyttelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder og 
skabelse af sikre forhold for investeringer 
og nye handelsmuligheder for europæiske 
virksomheder – navnlig små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) – på 
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den globale scene gennem økonomiske 
partnerskaber og samarbejde om 
lovgivning på erhvervs-, rets-, og 
skatteområdet og støtteprogrammer og -
instrumenter for at fremme SMV'ers 
internationalisering. Opfyldelsen af dette 
mål vurderes på grundlag af Unionens 
samhandel med centrale partnerlande og 
handels- og investeringsstrømmene til alle 
partnerlande, som aktionerne, 
programmerne og foranstaltningerne i 
denne forordning er specifikt rettet mod

Or. it

Ændringsforslag 46
Franziska Keller

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) fremme af høje sociale og 
miljømæssige standarder for fair og 
ligeværdige handels- og 
investeringsforbindelser gennem 
økonomiske partnerskaber og samarbejde 
på erhvervs- og lovgivningsområdet. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes bl.a. på 
grundlag af Unionens samhandel med 
centrale partnerlande, handelsbalancen og 
investeringsstrømmene med partnerlande
og indførelse af handelsbegrænsende 
foranstaltninger, som aktionerne, 
programmerne og foranstaltningerne i 
denne forordning er specifikt rettet mod

Or. en

Ændringsforslag 47
Helmut Scholz
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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) fremme af både offentlige og private 
virksomheders handels-, investerings- og
samarbejdsmuligheder gennem 
økonomiske partnerskaber og samarbejde 
på uddannelses- og lovgivningsområdet. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af stigende gensidige 
udvekslinger med partnerlande og handels-
og investeringsstrømmene fra og til 
partnerlande, som aktionerne, 
programmerne og foranstaltningerne i 
denne forordning er specifikt rettet mod

Or. en

Ændringsforslag 48
Franziska Keller

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 og sammenhæng med 
andre områder for sin optræden udadtil, 
især udviklingssamarbejdsinstrumentet 
vedrørende samarbejde med 
udviklingslande, ledet af Unionens princip 
om udviklingsvenlig politikkohærens som 
nedfældet i artikel 208 i TEUF samt med 
andre relevante unionspolitikker ved 
politikudformningen, den strategiske 
planlægning og programmeringen og 
gennemførelsen af foranstaltningerne.

Or. en
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Ændringsforslag 49
Franziska Keller

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Foranstaltninger, der finansieres i 
henhold til denne forordning, bygger, hvor 
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 
værdier, politiske prioriteter og strategier.

Or. en

Ændringsforslag 50
Marielle de Sarnez

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at fremme den 
internationale dimension inden for 
videregående uddannelse afsættes der et 
vejledende beløb på 1 812 100 000 EUR 
fra de forskellige instrumenter for 
samarbejdet udadtil (instrumentet for 
udviklingssamarbejde, det europæiske 
naboskabsinstrument, instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand, 
partnerskabsinstrumentet og Den 
Europæiske Udviklingsfond) til aktioner 
vedrørende læringsmobilitet til eller fra 
ikke-EU-lande og vedrørende samarbejde 
og politisk dialog med 
myndigheder/institutioner/organisationer 
fra disse lande, jf. artikel 13, stk. 2, i 
“Erasmus for alle"-forordningen.  

Med henblik på at fremme den 
internationale dimension inden for 
videregående uddannelse afsættes der et 
vejledende beløb på 1 812 100 000 EUR 
fra de forskellige instrumenter for 
samarbejdet udadtil (instrumentet for 
udviklingssamarbejde, det europæiske 
naboskabsinstrument, instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand, 
partnerskabsinstrumentet og Den 
Europæiske Udviklingsfond) til aktioner 
vedrørende læringsmobilitet til eller fra 
ikke-EU-lande og vedrørende samarbejde 
og politisk dialog med lokale, regionale og 
nationale 
myndigheder/institutioner/organisationer 
fra disse lande, jf. artikel 13, stk. 2, i 
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Bestemmelserne i "Erasmus for alle"-
forordningen finder anvendelse på 
anvendelsen af disse midler.

“Erasmus for alle"-forordningen. 
Bestemmelserne i "Erasmus for alle"-
forordningen finder anvendelse på 
anvendelsen af disse midler.

Or. fr

Ændringsforslag 51
Gianluca Susta

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af (og støtte til) 
handelsforbindelser og handelsintegration, 
herunder syd-syd-handel, støtte til 
Unionens investeringsstrømme og 
økonomiske partnerskaber med særligt 
fokus på små og mellemstore virksomheder

c) fremme af (og støtte til) økonomiske 
forbindelser og handelsforbindelser og 
handelsintegration, herunder syd-syd-
handel, og konsolidering af 
handelsforbindelser med nye 
makroområder af betydning for Unionen, 
støtte til Unionens investeringsstrømme og 
økonomiske partnerskaber med særligt 
fokus på små og mellemstore 
virksomheder, støtteforanstaltninger og -
instrumenter for at fremme SMV'ers 
internationalisering (herunder 
uddannelses- og informationsprogrammer 
og helpdeske på tredjelandes markeder), 
forbedringer af beskyttelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, 
intensivering af lovgivningsdialogen og 
fremme af adgang til tredjelandes 
markeder

Or. it

Ændringsforslag 52
Marielle de Sarnez

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme af politiske og sektorale 
dialoger mellem politiske og økonomiske 
aktører, tilsynsmyndigheder, miljø- og 
forskningsaktører, sociale og kulturelle 
aktører og andre ikke-statslige 
organisationer i Unionen og tredjelande

d) fremme af politiske og sektorale 
dialoger mellem politiske og økonomiske 
aktører, tilsynsmyndigheder, miljø- og 
forskningsaktører, sociale og kulturelle 
aktører og andre ikke-statslige 
organisationer i Unionen og tredjelande og 
regionale og lokale myndigheder og 
sammenslutninger heraf

Or. fr

Ændringsforslag 53
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme af initiativer og foranstaltninger 
af EU-interesse eller gensidig interesse på 
områder som klimaforandringer, miljø, 
herunder biodiversitet, 
ressourceeffektivitet, råstoffer, transport, 
videnskab, forskning og innovation, 
beskæftigelse og social samhørighed, 
bæredygtig udvikling, herunder fremme af 
anstændigt arbejde, og virksomhedernes 
sociale ansvar, syd-syd-handel og -
samarbejde, uddannelse, kultur, turisme, 
informations- og 
kommunikationsteknologi, sundhed, 
retsvæsenet, told, beskatning, finansielle 
anliggender, statistikker eller andre 
anliggender af særlig interesse for Unionen 
eller af gensidig interesse for Unionen og 
tredjelande

f) fremme af initiativer og foranstaltninger 
af EU-interesse eller gensidig interesse på 
områder som klimaforandringer, miljø, 
herunder biodiversitet, 
ressourceeffektivitet, råstoffer, transport, 
videnskab, forskning og innovation, 
beskæftigelse og social samhørighed, 
bæredygtig udvikling, herunder fremme af 
anstændigt arbejde, og virksomhedernes 
sociale ansvar, syd-syd-handel og -
samarbejde, uddannelse, kultur, turisme, 
informations- og 
kommunikationsteknologi, sundhed, 
retsvæsenet, told, intellektuelle 
ejendomsrettigheder, databeskyttelse, 
beskatning, finansielle anliggender, 
statistikker eller andre anliggender af 
særlig interesse for Unionen eller af 
gensidig interesse for Unionen og 
tredjelande

Or. es
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Ændringsforslag 54
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme af initiativer og foranstaltninger 
af EU-interesse eller gensidig interesse på 
områder som klimaforandringer, miljø, 
herunder biodiversitet, 
ressourceeffektivitet, råstoffer, transport, 
videnskab, forskning og innovation, 
beskæftigelse og social samhørighed, 
bæredygtig udvikling, herunder fremme af 
anstændigt arbejde, og virksomhedernes 
sociale ansvar, syd-syd-handel og -
samarbejde, uddannelse, kultur, turisme, 
informations- og 
kommunikationsteknologi, sundhed, 
retsvæsenet, told, beskatning, finansielle 
anliggender, statistikker eller andre 
anliggender af særlig interesse for Unionen 
eller af gensidig interesse for Unionen og 
tredjelande

f) fremme af initiativer og foranstaltninger 
af EU-interesse eller gensidig interesse på 
områder som klimaforandringer, miljø, 
herunder biodiversitet, 
ressourceeffektivitet, råstoffer, transport, 
videnskab, forskning og innovation, 
beskæftigelse og social samhørighed, 
bæredygtig udvikling, herunder fremme af 
anstændigt arbejde, reduktion af sociale 
uligheder og virksomhedernes sociale 
ansvar, syd-syd-handel og -samarbejde, 
uddannelse, kultur, turisme, informations-
og kommunikationsteknologi, sundhed, 
retsvæsenet, told, beskatning, finansielle 
anliggender, statistikker eller andre 
anliggender af særlig interesse for Unionen 
eller af gensidig interesse for Unionen og 
tredjelande

Or. en

Ændringsforslag 55
Marielle de Sarnez

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme af initiativer og foranstaltninger 
af EU-interesse eller gensidig interesse på 
områder som klimaforandringer, miljø, 
herunder biodiversitet, 
ressourceeffektivitet, råstoffer, transport, 
videnskab, forskning og innovation, 
beskæftigelse og social samhørighed, 
bæredygtig udvikling, herunder fremme af 
anstændigt arbejde, og virksomhedernes 

f) fremme af initiativer og foranstaltninger 
af EU-interesse eller gensidig interesse på 
områder som klimaforandringer, miljø, 
herunder biodiversitet, 
ressourceeffektivitet, råstoffer, transport, 
videnskab, forskning og innovation, 
konsolidering af regionale og lokale 
myndigheder samt civilsamfundet, 
beskæftigelse og social samhørighed, 
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sociale ansvar, syd-syd-handel og -
samarbejde, uddannelse, kultur, turisme, 
informations- og 
kommunikationsteknologi, sundhed, 
retsvæsenet, told, beskatning, finansielle 
anliggender, statistikker eller andre 
anliggender af særlig interesse for Unionen 
eller af gensidig interesse for Unionen og 
tredjelande

bæredygtig udvikling, herunder fremme af 
anstændigt arbejde, og virksomhedernes 
sociale ansvar, nord-syd- og syd-syd-
handel og -samarbejde, uddannelse, 
erhvervsuddannelse, kultur, turisme, 
lokaludvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi, sundhed, 
retsvæsenet, told, beskatning, finansielle 
anliggender, statistikker eller andre 
anliggender af særlig interesse for Unionen 
eller af gensidig interesse for Unionen og 
tredjelande

Or. fr

Ændringsforslag 56
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) styrkelse af kendskabet til og forståelsen 
af Unionen og af dens synlighed i
tredjelandene.

g) styrkelse af kendskabet til og forståelsen 
af Unionen og forøgelse af dens mulighed 
for at etablere alliancer med tredjelandene
for at nå nogle af dens 
hovedmålsætninger (om miljø, kulturel 
mangfoldighed, bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge).

Or. en

Ændringsforslag 57
Gianluca Susta

Forslag til forordning
Bilag 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG 1a
VEJLEDENDE FINANSIEL 
BEVILLING FOR PERIODEN 2014-
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2020
Fordelingen af midlerne fra det samlede 
finansielle referencebeløb (1 131 000 000 
EUR) til specifikke formål er som følger:
Mål nr. 1 (gennemførelse af den 
internationale dimension af Europa 2020-
strategien): 43 %;
Mål nr. 2 (forbedring af 
markedsadgangen og fremme af 
europæiske virksomheders handels-, 
investerings- og forretningsmuligheder): 
30 %;
Mål nr. 3 (fremme af den brede forståelse 
for Unionen og Unionens synlighed og 
rolle på den globale scene): 18 % og
Utildelt reserve (skal fordeles mellem de 
tre mål på grundlag af behovene): 5 %.

Or. it

Ændringsforslag 58
Franziska Keller

Forslag til forordning
Bilag 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag 1a
VEJLEDENDE FINANSIEL 
BEVILLING FOR PERIODEN 2014-
2020
Fordelingen af midlerne fra det samlede 
finansielle referencebeløb (1 131 000 000 
EUR) til specifikke formål er som følger:
Mål nr. 1 (gennemførelse af den 
internationale dimension af Europa 2020-
strategien): 53 %;
Mål nr. 2 (fremme af høje sociale og 
miljømæssige standarder for fair og 
ligeværdige handels- og 
investeringsforbindelser): 20 %;
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Mål nr. 3 (fremme af den brede forståelse 
for Unionen og Unionens synlighed og 
rolle på den globale scene): 18 % og
Utildelt reserve (skal fordeles mellem de 
tre mål på grundlag af behovene): 5 %.

Or. en


