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Amendement 36
Helmut Scholz

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 
op terreinen die buiten de werkingssfeer 
van het instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking vallen.

(5) Voorbereidende acties zoals 
besprekingen met publieke en private 
economische partners en
wetenschappelijke uitwisseling moeten de 
samenwerking met India en China en met 
landen uit de midden-inkomensgroep in 
Azië en Latijns-Amerika op terreinen die 
buiten de werkingssfeer van het instrument 
voor ontwikkelingssamenwerking vallen, 
versterken en verdiepen.

Or. en

Amendement 37
Franziska Keller

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 

(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 
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goederen na te streven, de kernbelangen
van de Unie te verdedigen en de kennis 
over de Unie in deze landen te vergroten.

goederen na te streven, de waarden van de 
Unie te bevorderen en de kennis over de 
Unie in deze landen te vergroten.

Or. en

Amendement 38
Franziska Keller

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

Amendement 39
Marielle de Sarnez

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 

(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 
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begroting van de Unie tot ten minste 20% 
te verhogen, zou deze verordening een 
bijdrage moeten leveren aan dat doel.

begroting van de Unie tot ten minste 20% 
te verhogen, zou deze verordening een 
bijdrage moeten leveren aan dat doel.  Zij 
zou ook moeten bijdragen aan de 
integratie van de verplichtingen met 
betrekking tot het milieu en het klimaat in 
de regels over de organisatie van de 
internationale handel.

Or. fr

Amendement 40
Josefa Andrés Barea

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 belangen van de Unie in 
de betrekkingen met derde landen te 
bevorderen en de investeringen van de 
Unie in de betrekkingen met derde landen 
te beschermen, meer kans van slagen te 
geven, door speciale maatregelen vast te 
stellen die niet onder indicatieve 
meerjarenprogramma's vallen.

Or. es

Amendement 41
Franziska Keller

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 

(17) De Unie moet in staat zijn tijdig en 
flexibel te reageren op veranderende en/of 
onvoorziene behoeften teneinde het 
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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.

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

Amendement 42
Franziska Keller

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
waarden 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.

Or. en

Amendement 43
Helmut Scholz

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, 

(a) het ondersteunen van de strategieën van 
de Unie voor bilaterale, regionale en 
interregionale samenwerking en 
partnerschap door het bevorderen van 
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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;

beleidsdialogen en het ontwikkelen van 
collectieve benaderingen van en 
antwoorden op uitdagingen van mondiaal 
belang, zoals energiezekerheid, het 
terugdringen van sociale ongelijkheid,
klimaatverandering en milieu.

Or. en

Amendement 44
Gianluca Susta

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 om de complementaire 
relatie tussen het interne en externe beleid 
van de Unie te versterken - met name op 
het gebied van innovatie, onderzoek en 
concurrentievermogen - 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;

Or. it
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Amendement 45
Gianluca Susta

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 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;

(b) het verbeteren van de toegang tot de
markten van derde landen, bevorderen 
van handel en opheffen van handels- en 
investeringsbelemmeringen, terwijl 
tegelijkertijd ongerechtvaardigde 
protectionistische maatregelen en
belemmeringen van regelgevende aard 
worden tegengegaan, onder meer door 
internationale normen te bevorderen, de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten te verbeteren en een 
veilig klimaat te creëren voor 
investeringskansen en nieuwe zakelijke 
kansen voor Europese bedrijven - met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO) - op het 
wereldtoneel, door middel van 
economische partnerschappen en 
samenwerking op zakelijk gebied en 
juridisch en fiscaal regelgevingsgebied en 
steunprogramma's en -instrumenten om
de internationalisatie van de KMO te 
bevorderen;    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 alle
partnerlanden waarop de acties, 
programma's en maatregelen uit hoofde 
van deze verordening zich specifiek 
richten;

Or. it

Amendement 46
Franziska Keller
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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 hoge sociale en 
milieunormen ten behoeve van eerlijke en 
billijke handel en 
investeringsbetrekkingen door middel van 
economische partnerschappen en 
samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied. De verwezenlijking 
van deze doelstelling wordt onder andere
afgemeten aan het aandeel van de Unie in 
buitenlandse handel met belangrijke 
partnerlanden, aan het evenwicht in
handels- en investeringsstromen met 
partnerlanden en de toepassing van 
beperkende handelsmaatregelen waarop 
de acties, programma's en maatregelen uit 
hoofde van deze verordening zich specifiek 
richten;

Or. en

Amendement 47
Helmut Scholz

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, 

(b) het bevorderen van handel, 
investeringen en samenwerking voor
publieke en private bedrijven door middel 
van economische partnerschappen, 
training en samenwerking op 
regelgevingsgebied. De verwezenlijking 
van deze doelstelling wordt afgemeten aan
de toename van onderlinge uitwisselingen 
met partnerlanden en aan handels- en 
investeringsstromen van en naar 
partnerlanden waarop de acties, 
programma's en maatregelen uit hoofde 
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programma's en maatregelen uit hoofde 
van deze verordening zich specifiek 
richten;

van deze verordening zich specifiek 
richten;

Or. en

Amendement 48
Franziska Keller

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 
beleid, strategische planning en 
programmering en uitvoeringsmaatregelen.

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, waarbij rekening 
wordt gehouden met het beginsel van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling van 
de Unie, als bedoeld in artikel 208 VWEU,
en met ander relevant beleid van de Unie 
bij het formuleren van beleid, strategische 
planning en programmering en 
uitvoeringsmaatregelen.

Or. en

Amendement 49
Franziska Keller

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, 

5. De maatregelen die gefinancierd worden 
krachtens deze verordening zijn, waar van 
toepassing, gebaseerd op 
samenwerkingsbeleid dat opgenomen is in 
instrumenten als overeenkomsten, 
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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.

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 waarden, beleidsprioriteiten en 
strategieën van de Unie.

Or. en

Amendement 50
Marielle de Sarnez

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zoals vastgesteld in artikel 13, lid 2, van 
de "Erasmus voor iedereen"-verordening 
wordt, om de internationale dimensie van 
het hoger onderwijs te bevorderen, een 
indicatief bedrag van 1 812 100 000 euro 
van de verschillende externe instrumenten
(ontwikkelingssamenwerkingsinstrument, 
Europees nabuurschapsinstrument, 
instrument inzake pretoetredingssteun, 
partnerschapsinstrument en Europees 
ontwikkelingsfonds) toegewezen aan acties 
van leermobiliteit naar of vanuit niet-EU-
landen en aan samenwerking en 
beleidsdialoog met 
autoriteiten/instellingen/organisaties 
afkomstig uit die landen. De bepalingen 
van de "Erasmus voor iedereen"-
verordening zullen van toepassing zijn op 
het gebruik van die middelen.

2. Zoals vastgesteld in artikel 13, lid 2, van 
de "Erasmus voor iedereen"-verordening 
wordt, om de internationale dimensie van 
het hoger onderwijs te bevorderen, een 
indicatief bedrag van 1 812 100 000 euro 
van de verschillende externe instrumenten
(ontwikkelingssamenwerkingsinstrument, 
Europees nabuurschapsinstrument, 
instrument inzake pretoetredingssteun, 
partnerschapsinstrument en Europees 
ontwikkelingsfonds) toegewezen aan acties 
van leermobiliteit naar of vanuit niet-EU-
landen en aan samenwerking en 
beleidsdialoog met lokale, regionale en 
nationale
autoriteiten/instellingen/organisaties 
afkomstig uit die landen. De bepalingen 
van de "Erasmus voor iedereen"-
verordening zullen van toepassing zijn op 
het gebruik van die middelen.

Or. fr

Amendement 51
Gianluca Susta
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bevorderen (en ondersteunen) van 
handelsbetrekkingen en 
handelsintegratieprocessen, waaronder 
zuid-zuid, steun aan investeringsstromen 
van de Unie en economische 
partnerschappen, onder meer met 
bijzondere aandacht voor kleine en 
middelgrote ondernemingen;

(c) het bevorderen (en ondersteunen) van
economische en handelsbetrekkingen en 
handelsintegratieprocessen, waaronder 
zuid-zuid en de versteviging van 
handelsbetrekkingen met opkomende 
macro-gebieden die belangrijk zijn voor 
de Unie, steun aan investeringsstromen van 
de Unie en economische partnerschappen, 
onder meer met bijzondere aandacht voor 
kleine en middelgrote ondernemingen;
steunmaatregelen en -instrumenten om de 
internationalisatie van KMO's (met 
inbegrip van trainings- en 
informatieprogramma's en helpdesks op 
markten van derde landen) te bevorderen; 
het verbeteren van de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten, de 
intensivering van de dialoog over de 
regelgeving en het vergemakkelijken van 
de toegang tot de markten van derde 
landen;

Or. it

Amendement 52
Marielle de Sarnez

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het bevorderen van beleids- en 
sectorale dialogen waarbij politieke, 
economische, regelgevings-, milieu-, 
sociale, onderzoeks- en culturele actoren
en niet-gouvernementele organisaties van 
binnen en buiten de Unie betrokken zijn;

(d) het bevorderen van beleids- en 
sectorale dialogen waarbij politieke, 
economische, regelgevings-, milieu-, 
sociale, onderzoeks- en culturele actoren,
niet-gouvernementele organisaties en 
regionale en lokale autoriteiten en hun 
verenigingen van binnen en buiten de Unie 
betrokken zijn;
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Or. fr

Amendement 53
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het bevorderen van initiatieven en acties 
van Unie- of wederzijds belang op 
terreinen als klimaatverandering, 
milieuaangelegenheden waaronder 
begrepen biodiversiteit, efficiënt 
hulpbronnengebruik, grondstoffen, energie, 
transport, wetenschap, onderzoek en 
innovatie, werkgelegenheid en sociaal 
beleid, duurzame ontwikkeling, waaronder 
het bevorderen van fatsoenlijk werk, en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
zuid-zuid-handel en samenwerking, 
onderwijs, cultuur, toerisme, informatie- en 
communicatietechnologieën, gezondheid, 
justitie, douane, belastingen, financiën, 
statistieken en andere zaken die verband 
houden met de specifieke belangen van de 
Unie of die van wederzijds belang zijn 
voor de Unie en derde landen;

(f) het bevorderen van initiatieven en acties 
van Unie- of wederzijds belang op 
terreinen als klimaatverandering, 
milieuaangelegenheden waaronder 
begrepen biodiversiteit, efficiënt 
hulpbronnengebruik, grondstoffen, energie, 
transport, wetenschap, onderzoek en 
innovatie, werkgelegenheid en sociaal 
beleid, duurzame ontwikkeling, waaronder 
het bevorderen van fatsoenlijk werk, en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
zuid-zuid-handel en samenwerking, 
onderwijs, cultuur, toerisme, informatie- en 
communicatietechnologieën, gezondheid, 
justitie, douane, intellectuele 
eigendomsrechten, gegevensbescherming,
belastingen, financiën, statistieken en 
andere zaken die verband houden met de 
specifieke belangen van de Unie of die van 
wederzijds belang zijn voor de Unie en 
derde landen;

Or. es

Amendement 54
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het bevorderen van initiatieven en acties 
van Unie- of wederzijds belang op 

(f) het bevorderen van initiatieven en acties 
van Unie- of wederzijds belang op 
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terreinen als klimaatverandering, 
milieuaangelegenheden waaronder 
begrepen biodiversiteit, efficiënt 
hulpbronnengebruik, grondstoffen, energie, 
transport, wetenschap, onderzoek en 
innovatie, werkgelegenheid en sociaal 
beleid, duurzame ontwikkeling, waaronder 
het bevorderen van fatsoenlijk werk, en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
zuid-zuid-handel en samenwerking, 
onderwijs, cultuur, toerisme, informatie- en 
communicatietechnologieën, gezondheid, 
justitie, douane, belastingen, financiën, 
statistieken en andere zaken die verband 
houden met de specifieke belangen van de 
Unie of die van wederzijds belang zijn 
voor de Unie en derde landen;

terreinen als klimaatverandering, 
milieuaangelegenheden waaronder 
begrepen biodiversiteit, efficiënt 
hulpbronnengebruik, grondstoffen, energie, 
transport, wetenschap, onderzoek en 
innovatie, werkgelegenheid en sociaal 
beleid, duurzame ontwikkeling, waaronder 
het bevorderen van fatsoenlijk werk, het 
terugdringen van de sociale ongelijkheid
en maatschappelijk verantwoord
ondernemen, zuid-zuid-handel en 
samenwerking, onderwijs, cultuur, 
toerisme, informatie- en 
communicatietechnologieën, gezondheid, 
justitie, douane, belastingen, financiën, 
statistieken en andere zaken die verband 
houden met de specifieke belangen van de 
Unie of die van wederzijds belang zijn 
voor de Unie en derde landen;

Or. en

Amendement 55
Marielle de Sarnez

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het bevorderen van initiatieven en acties 
van Unie- of wederzijds belang op 
terreinen als klimaatverandering, 
milieuaangelegenheden waaronder 
begrepen biodiversiteit, efficiënt 
hulpbronnengebruik, grondstoffen, energie, 
transport, wetenschap, onderzoek en 
innovatie, werkgelegenheid en sociaal 
beleid, duurzame ontwikkeling, waaronder 
het bevorderen van fatsoenlijk werk, en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
zuid-zuid-handel en samenwerking, 
onderwijs, cultuur, toerisme, informatie- en 
communicatietechnologieën, gezondheid, 
justitie, douane, belastingen, financiën, 
statistieken en andere zaken die verband 

(f) het bevorderen van initiatieven en acties 
van Unie- of wederzijds belang op 
terreinen als klimaatverandering, 
milieuaangelegenheden waaronder 
begrepen biodiversiteit, efficiënt 
hulpbronnengebruik, grondstoffen, energie, 
transport, wetenschap, onderzoek en 
innovatie, versteviging van regionale en 
lokale autoriteiten en het maatschappelijk 
middenveld, werkgelegenheid en sociaal 
beleid, duurzame ontwikkeling, waaronder 
het bevorderen van fatsoenlijk werk, en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
zuid-zuid-handel en samenwerking, 
onderwijs, beroepsopleidingen, cultuur, 
toerisme, lokale ontwikkeling, informatie-
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houden met de specifieke belangen van de 
Unie of die van wederzijds belang zijn 
voor de Unie en derde landen;

en communicatietechnologieën, 
gezondheid, justitie, douane, belastingen, 
financiën, statistieken en andere zaken die 
verband houden met de specifieke 
belangen van de Unie of die van 
wederzijds belang zijn voor de Unie en 
derde landen;

Or. fr

Amendement 56
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het verhogen van het bewustzijn over 
en het inzicht in de Unie en van de
zichtbaarheid ervan in derde landen.

(g) het verhogen van het bewustzijn over 
en het inzicht in de Unie en het beter in 
staat stellen van de Unie om allianties aan 
te gaan met derde landen om sommige van 
haar hoofddoelstellingen (op het gebied 
van milieu, culturele diversiteit en de 
strijd tegen het witwassen van geld) te 
behalen.

Or. en

Amendement 57
Gianluca Susta

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE 1 bis
INDICATIEVE FINANCIËLE 
TOEWIJZING VOOR DE PERIODE 
2014-2020
De uitsplitsing per specifieke doelstelling 
van het totale financiële referentiebedrag 
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(1 131 000 000 euro) is als volgt:
Doelstelling nr. 1 (het ten uitvoer leggen 
van de internationale dimensie van de 
"Europa 2020"-strategie): 43%;
Doelstelling nr. 2 (het verbeteren van 
toegang tot de markt en het ontwikkelen 
van handelsverkeer, investeringen en 
zakelijke kansen voor Europese 
bedrijven): 30%;
Doelstelling nr. 3 (het wijder verbreiden 
van het begrip voor en de zichtbaarheid 
van de Unie en haar rol op het 
wereldtoneel): 18%; en
Niet toegewezen reserve (te verdelen 
tussen de drie doelstellingen naar gelang 
van behoeften): 5%.

Or. it

Amendement 58
Franziska Keller

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage 1 bis
INDICATIEVE FINANCIËLE 
TOEWIJZING VOOR DE PERIODE 
2014-2020
De uitsplitsing per specifieke doelstelling 
van het totale financiële referentiebedrag 
(1 131 000 000 euro) is als volgt:
Doelstelling nr. 1 (het ten uitvoer leggen 
van de internationale dimensie van de 
"Europa 2020"-strategie): 53%;
Doelstelling nr. 2 (het bevorderen van 
hoge sociale en milieunormen ten 
behoeve van eerlijke en billijke handel en 
investeringsbetrekkingen): 20%;
Doelstelling nr. 3 (het wijder verbreiden 
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van het begrip voor en de zichtbaarheid 
van de Unie en haar rol op het 
wereldtoneel): 18%; en
Niet toegewezen reserve (te verdelen 
tussen de drie doelstellingen naar gelang 
van de behoeften): 5%.

Or. en


