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Ändringsförslag 36
Helmut Scholz

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 dialog 
mellan offentliga eller privata 
ekonomiska partner och forskningsutbyten 
bör 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 37
Franziska Keller

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 
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 

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



PE489.708v01-00 4/16 AM\903553SV.doc

SV

kärnintressen och öka kunskapen om 
unionen i dessa länder.

värderingar och öka kunskapen om 
unionen i dessa länder.

Or. en

Ändringsförslag 38
Franziska Keller

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 39
Marielle de Sarnez

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) 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. Det bör 
även bidra till införlivandet av kraven på 
miljö- och klimatområdet i de 
bestämmelser som reglerar 
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organisationen av internationell handel.

Or. fr

Ändringsförslag 40
Josefa Andrés Barea

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 
sina intressen och skydda sina 
investeringar i sina förbindelser med 
tredjeländer, genom att anta särskilda 
åtgärder som inte omfattas av de fleråriga 
vägledande programmen.

Or. es

Ändringsförslag 41
Franziska Keller

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



PE489.708v01-00 6/16 AM\903553SV.doc

SV

Ändringsförslag 42
Franziska Keller

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 värderingar 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.

Or. en

Ändringsförslag 43
Helmut Scholz

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) 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, minskning av sociala 
ojämlikheter, klimatförändringen och 
miljön.

Or. en
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Ändringsförslag 44
Gianluca Susta

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 för 
att stärka komplementariteten mellan 
unionens interna och externa politik, 
särskilt på området för innovation, 
forskning och konkurrenskraft, 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.

Or. it

Ändringsförslag 45
Gianluca Susta

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 tillträdet till tredjeländers 
marknader, öka handeln, undanröja 
hinder för handel och investeringar och
samtidigt motarbeta obefogade 
protektionistiska åtgärder och 
lagstiftningsmässiga hinder, inte minst 
genom att främja internationella 
standarder, förbättra skyddet för 
immateriella rättigheter och skapa ett 
säkert klimat för investeringar och nya 
handelsmöjligheter för europeiska företag, 
särskilt små och medelstora företag, i hela 
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världen med hjälp av ekonomiska 
partnerskap, företags- och 
regleringssamarbete och program och 
instrument för att stödja de små och 
medelstora företagens 
internationalisering. Detta mål ska mätas 
genom EU:s andel i utrikeshandeln med 
viktiga partnerländer och genom handels-
och investeringsflöden till alla 
partnerländer på vilka åtgärder och 
program enligt denna förordning är särskilt 
riktade.

Or. it

Ändringsförslag 46
Franziska Keller

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) Främja höga sociala och miljömässiga 
standarder för rättvis handel och rättvisa 
investeringar på jämlika villkor med hjälp 
av ekonomiska partnerskap och företags-
och regleringssamarbete. Detta mål ska 
mätas bland annat genom EU:s andel i 
utrikeshandeln med viktiga partnerländer, 
genom balansen i handels- och 
investeringsflöden med partnerländer och 
genom användning av 
kvalificeringsåtgärder för handeln på 
vilka åtgärder och program enligt denna 
förordning är särskilt riktade.

Or. en

Ändringsförslag 47
Helmut Scholz

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 
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) Utveckla handel, investeringar och 
samarbete för både offentliga och privata
företag med hjälp av ekonomiska 
partnerskap, utbildning och 
regleringssamarbete. Detta mål ska mätas 
genom en ökning av ömsesidiga utbyten 
med partnerländer och genom handels- och 
investeringsflöden från och till 
partnerländer på vilka åtgärder och 
program enligt denna förordning är särskilt 
riktade.

Or. en

Ändringsförslag 48
Franziska Keller

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 och enhetligheten med 
andra områden för yttre åtgärder, särskilt 
instrumentet för utvecklingssamarbete för 
utvecklingsländer, med beaktande av 
unionens princip om konsekvens i 
utvecklingspolitiken enligt artikel 208 i 
EUF-fördraget, och med annan relevant 
unionspolitik, genom utformningen av 
politiken, vid den strategiska planeringen 
och vid genomförandet av åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 49
Franziska Keller

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 
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.

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

Or. en

Ändringsförslag 50
Marielle de Sarnez

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Såsom anges i artikel 13.2 i 
förordningen om Erasmus för alla, ska ett 
preliminärt belopp på 1 812 100 000 euro 
från de olika instrumenten för yttre 
förbindelser (instrumentet för 
utvecklingssamarbete, det europeiska 
grannskapsinstrumentet, instrumentet för 
stöd inför anslutningen, 
partnerskapsinstrumentet samt 
Europeiska utvecklingsfonden) för att 
främja den internationella dimensionen och 
framför allt inom den högre utbildningen, 
anslås till insatser inom rörlighet i 
utbildningssyfte till eller från tredjeländer 
och till samarbete och politisk dialog med 
myndigheter/institutioner/organisationer 
från dessa länder. Bestämmelserna i 
förordningen om Erasmus för alla ska gälla 

2. Såsom anges i artikel 13.2 i 
förordningen om Erasmus för alla, ska ett 
preliminärt belopp på 1 812 100 000 euro 
från de olika instrumenten för yttre 
förbindelser (instrumentet för 
utvecklingssamarbete, det europeiska 
grannskapsinstrumentet, instrumentet för 
stöd inför anslutningen, 
partnerskapsinstrumentet samt 
Europeiska utvecklingsfonden) för att 
främja den internationella dimensionen och 
framför allt inom den högre utbildningen, 
anslås till insatser inom rörlighet i 
utbildningssyfte till eller från tredjeländer 
och till samarbete och politisk dialog med 
lokala, regionala och nationella 
myndigheter/institutioner/organisationer 
från dessa länder. Bestämmelserna i 
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för användningen av dessa medel. förordningen om Erasmus för alla ska gälla 
för användningen av dessa medel.

Or. fr

Ändringsförslag 51
Gianluca Susta

Förslag till förordning
Bilaga – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Underlättande (och stöd) för 
handelsförbindelser och 
handelsintegration, inbegripet mellan 
utvecklingsländer, samt stöd till unionens 
investeringsflöden och ekonomiska 
partnerskap, med fokus på små och 
medelstora företag.

(c) Underlättande (och stöd) för 
ekonomiska och handelrelaterade 
förbindelser och handelsintegration, 
inbegripet mellan utvecklingsländer, 
konsolidering av handelförbindelserna 
med framväxande makroområden som är 
viktiga för unionen, samt stöd till unionens 
investeringsflöden och ekonomiska 
partnerskap, med fokus på små och 
medelstora företag. Åtgärder och 
instrument för att stödja små och 
medelstora företags internationalisering 
(inbegripet utbildnings- och 
informationsprogram och hjälpcentraler 
som informerar om tredjeländers 
marknader). Förbättringar av skyddet för 
immateriella rättigheter, intensifiering av 
den lagstiftningsmässiga dialogen och 
underlättande av tillträdet till 
tredjeländers marknader.

Or. it

Ändringsförslag 52
Marielle de Sarnez

Förslag till förordning
Bilaga – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Främjande av politisk dialog och 
sektordialog inom EU och med aktörer 
utanför EU inom politik, ekonomi, 
reglering, miljö, samhälle, forskning och 
kultur och icke-statliga organisationer.

(d) Främjande av politisk dialog och 
sektordialog inom EU och med aktörer 
utanför EU inom politik, ekonomi, 
reglering, miljö, samhälle, forskning och 
kultur och icke-statliga organisationer samt 
regionala och lokala myndigheter och 
sammanslutningar av sådana.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Bilaga – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Främjande av initiativ och åtgärder av 
intresse för unionen eller av ömsesidigt 
intresse inom områden som 
klimatförändringen, miljön, bland annat 
biologisk mångfald, resurseffektivitet, 
råvaror, energi, transport, vetenskap, 
forskning och innovation, sysselsättning 
och socialpolitik, hållbar utveckling, 
inbegripet främjande av anständigt arbete, 
företagens samhällsansvar, handel och 
samarbete mellan utvecklingsländer, 
utbildning, kultur, turism, informations-
och kommunikationsteknik, hälsa, 
rättssystemet, tullar, skatter, ekonomi, 
statistik och alla andra områden som rör 
EU:s särskilda intressen eller gemensamma 
intressen för EU och tredjeländer.

(f) Främjande av initiativ och åtgärder av 
intresse för unionen eller av ömsesidigt 
intresse inom områden som 
klimatförändringen, miljön, bland annat 
biologisk mångfald, resurseffektivitet, 
råvaror, energi, transport, vetenskap, 
forskning och innovation, sysselsättning 
och socialpolitik, hållbar utveckling, 
inbegripet främjande av anständigt arbete, 
företagens samhällsansvar, handel och 
samarbete mellan utvecklingsländer, 
utbildning, kultur, turism, informations-
och kommunikationsteknik, hälsa, 
rättssystemet, tullar, immateriella 
rättigheter, dataskydd, skatter, ekonomi, 
statistik och alla andra områden som rör 
EU:s särskilda intressen eller gemensamma 
intressen för EU och tredjeländer.

Or. es
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Ändringsförslag 54
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Bilaga – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Främjande av initiativ och åtgärder av 
intresse för unionen eller av ömsesidigt 
intresse inom områden som 
klimatförändringen, miljön, bland annat 
biologisk mångfald, resurseffektivitet, 
råvaror, energi, transport, vetenskap, 
forskning och innovation, sysselsättning 
och socialpolitik, hållbar utveckling, 
inbegripet främjande av anständigt arbete, 
företagens samhällsansvar, handel och 
samarbete mellan utvecklingsländer, 
utbildning, kultur, turism, informations-
och kommunikationsteknik, hälsa, 
rättssystemet, tullar, skatter, ekonomi, 
statistik och alla andra områden som rör 
EU:s särskilda intressen eller gemensamma 
intressen för EU och tredjeländer.

(f) Främjande av initiativ och åtgärder av 
intresse för unionen eller av ömsesidigt 
intresse inom områden som 
klimatförändringen, miljön, bland annat 
biologisk mångfald, resurseffektivitet, 
råvaror, energi, transport, vetenskap, 
forskning och innovation, sysselsättning 
och socialpolitik, hållbar utveckling, 
inbegripet främjande av anständigt arbete, 
minskning av sociala ojämlikheter, 
företagens samhällsansvar, handel och 
samarbete mellan utvecklingsländer, 
utbildning, kultur, turism, informations-
och kommunikationsteknik, hälsa, 
rättssystemet, tullar, skatter, ekonomi, 
statistik och alla andra områden som rör 
EU:s särskilda intressen eller gemensamma
intressen för EU och tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 55
Marielle de Sarnez

Förslag till förordning
Bilaga – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Främjande av initiativ och åtgärder av 
intresse för unionen eller av ömsesidigt 
intresse inom områden som 
klimatförändringen, miljön, bland annat 
biologisk mångfald, resurseffektivitet,
råvaror, energi, transport, vetenskap, 
forskning och innovation, sysselsättning 
och socialpolitik, hållbar utveckling, 
inbegripet främjande av anständigt arbete, 

(f) Främjande av initiativ och åtgärder av 
intresse för unionen eller av ömsesidigt 
intresse inom områden som 
klimatförändringen, miljön, bland annat 
biologisk mångfald, resurseffektivitet, 
råvaror, energi, transport, vetenskap, 
forskning och innovation, förstärkning av 
de regionala och lokala myndigheterna 
och av civilsamhället, sysselsättning och 



PE489.708v01-00 14/16 AM\903553SV.doc

SV

företagens samhällsansvar, handel och 
samarbete mellan utvecklingsländer, 
utbildning, kultur, turism, informations-
och kommunikationsteknik, hälsa, 
rättssystemet, tullar, skatter, ekonomi, 
statistik och alla andra områden som rör 
EU:s särskilda intressen eller gemensamma 
intressen för EU och tredjeländer.

socialpolitik, hållbar utveckling, inbegripet 
främjande av anständigt arbete, företagens 
samhällsansvar, handel och samarbete 
mellan nord-syd och syd-syd, utbildning, 
yrkesutbildning, kultur, turism, lokal 
utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik, hälsa, 
rättssystemet, tullar, skatter, ekonomi, 
statistik och alla andra områden som rör 
EU:s särskilda intressen eller gemensamma 
intressen för EU och tredjeländer.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Bilaga – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Förbättrande av medvetenheten om och 
förståelsen för Europeiska unionen och av 
dess synlighet i partnerländerna.

(g) Förbättrande av medvetenheten om och 
förståelsen för Europeiska unionen och 
ökning av dess möjlighet att bilda 
allianser med partnerländerna för att 
uppfylla vissa av sina huvudsakliga mål 
(på området för miljö, kulturell mångfald, 
kampen mot penningtvätt).

Or. en

Ändringsförslag 57
Gianluca Susta

Förslag till förordning
Bilaga a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA a
VÄGLEDANDE TILLDELNING AV 
MEDEL FÖR PERIODEN 2014–2020
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Fördelningen av medlen från det totala 
finansiella referensbeloppet 
(1 131 000 000 euro) per särskilt mål ska 
vara följande:
Mål nr 1 (genomförande av den 
internationella dimensionen av 
Europa 2020-strategin): 43%.
Mål nr 2 (förbättring av tillgången till 
marknaden och utveckling av handels-, 
investerings- och affärsmöjligheter för 
europeiska företag): 30%.
Mål nr 3 (främjande av en bred förståelse 
av och synlighet för unionen och dess roll 
på världsscenen): 18%. 
Outnyttjad reserv (att fördelas mellan de 
tre målen efter behov): 5%.

Or. it

Ändringsförslag 58
Franziska Keller

Förslag till förordning
Bilaga a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga a
VÄGLEDANDE TILLDELNING AV 
MEDEL FÖR PERIODEN 2014–2020
Fördelningen av medlen från det totala 
finansiella referensbeloppet 
(1 131 000 000 euro) per särskilt mål ska 
vara följande:
Mål nr 1 (genomförande av den 
internationella dimensionen av 
Europa 2020-strategin): 53%.
Mål nr 2 (främjande av höga sociala och 
miljömässiga standarder för rättvis 
handel och rättvisa investeringar på 
jämlika villkor): 20%.
Mål nr 3 (främjande av en bred förståelse 
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av och synlighet för unionen och dess roll 
på världsscenen): 18%. 
Outnyttjad reserv (att fördelas mellan de 
tre målen efter behov): 5%.

Or. en


