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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag til forordning er en del af EU's eksterne politik. Det er innovativt og 
adskiller sig fra EU's eksterne udviklingsinstrumenter. Det sigter mod partnerskaber og 
samarbejde mellem EU og i særlig grad lande, der ophører med at modtage 
udviklingsbistand og begynder at dele økonomiske interesser med EU som f.eks. Kina, 
Rusland, Latinamerika osv. Det har til formål at fremme EU's interesser og imødegå 
store globale udfordringer i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Dette 
instrument har et begrænset budget med forventet 1,131 mia. EUR afsat for perioden 
2014-2020. Det er derfor nødvendigt med en grundig afgrænsning af mål, relevante 
sektorer og lande, og koordineringsmekanismerne skal fastlægges allerede i denne 
forordning.

Partnerskabsinstrumentet giver EU mulighed for at forfølge dagsordener, der rækker 
ud over udviklingssamarbejde med globale aktører, så EU's interesser kan fremmes 
effektivt over hele verden, og globale spørgsmål kan håndteres i nødvendigt omfang. 
Partnerskabsinstrumentet støtter foranstaltninger for mål, der følger af Unionens bilaterale, 
regionale eller multilaterale forbindelser med tredjelande, regioner og territorier, og imødegår 
globale udfordringer. Det tager sigte på forbedring af markedsadgangen og fremme af 
handel, udryddelse af handels- og investeringshindringer og bekæmpelse af uberettigede 
protektionistiske foranstaltninger, hvorved der åbnes for forretningsmuligheder for 
europæiske virksomheder globalt set gennem økonomiske partnerskaber og samarbejde 
på erhvervs- og lovgivningsområdet. 

Værdien af demokrati, retsstatsprincippet, respekten for menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder og disses universalitet og udelelighed, respekten for den 
menneskelige værdighed, folkerettens principper og selve fundamentet for Unionen skal 
udgøre kernen af forordningen. Dette skal ligge helt fast under udformningen af Unionens 
samarbejdspolitik og i dens strategiske programplanlægning og gennemførelse af 
foranstaltninger. 

Et mere effektivt samarbejde og samordning af fremgangsmåderne – både mellem Unionen 
og dens medlemsstater og i forbindelse med andre donorer og aktører – er af afgørende 
betydning for at opnå ensartede og relevante foranstaltninger. Dette forslag har som mål at 
sikre bedre prioriteringer og foranstaltninger blandt medlemsstaterne og EU's lovgivere, så 
Unionen vil kunne reagere fleksibelt og rettidigt på nye behov og dermed i højere grad 
opfylde forpligtelsen til at fremme Unionens interesser i forbindelserne med tredjelande. De 
vejledende samarbejdsområder og de vejledende finansielle bevillinger og deres ændringer 
skal være underlagt proceduren for delegerede retsakter.

Det foreslås til dette formål, at de flerårige vejledende programmer skal redegøre for 
Unionens koordinerede strategi for det pågældende geografiske område og 
samarbejdsområde. Det foreslås derfor, at den vejledende finansielle bevilling for perioden 
2014-2020 gøres til en del af forordningen og fastlægges i bilaget. Kommissionen har ret til at 
vedtage delegerede retsakter til omfordeling af beløb mellem programmerne. Under 
hensyntagen til en samling fastlagte prioriteringer for strategiske geografiske områder og 
samarbejdsområder skal Kommissionen udføre en grundig, upartisk og uvildig 
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forhåndsevaluering af Unionens interesser, før der træffes beslutning om flerårige vejledende 
programmer.

Det foreslås også at sænke andelen af mindre ændringer i flerårige vejledende programmer fra 
20 % til 10 % af den indledende bevilling. Dette forslag er sikkert nok til, at disse ændringer 
ikke vil have nogen indflydelse på de prioriterede områder og mål, der er indeholdt i de 
flerårige vejledende programmer. Forslaget regulerer endvidere den tilpasningsprocedure, 
som Kommissionen vedtager i overensstemmelse med rådgivningsproceduren, jf. den fælles 
gennemførelsesforordning.

Der skal inkluderes en revisionsmekanisme ved gennemførelsen af denne forordning. Der 
foreslås derfor nye bestemmelser for revision. Kommissionen forelægger senest den 30. juni 
2017 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne forordning i de 
første tre år med de nødvendige ændringer af forordningen, herunder de vejledende finansielle 
bevillinger i det nye bilag Ia.

Alle disse ændringer vil gøre det globale EU-instrument mere målrettet og bedre koordineret 
til at fremme partnerskab og gøre EU mere synligt på globalt plan. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Unionen bygger på værdier som 
demokrati, retsstatsprincippet, respekten 
for menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder og 
disses universalitet og udelelighed, 
respekten for den menneskelige 
værdighed og folkerettens principper. 
Unionen forsøger at skabe opbakning til 
og styrke disse værdier i partnerlandene 
og -regionerne gennem dialog og 
samarbejde. Unionen forsøger også at 
sikre et samspil med andre dele af dens 
optræden udadtil. Dette skal ligge helt fast 
under udformningen af Unionens 
samarbejdspolitik og i dens strategiske 
programplanlægning og gennemførelse af 
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foranstaltninger. Et mere effektivt
samarbejde og samordning af 
fremgangsmåderne – både mellem 
Unionen og dens medlemsstater og i 
forbindelse med andre donorer og aktører 
– er af afgørende betydning for at opnå 
ensartede og relevante foranstaltninger. 
Unionen og medlemsstaterne bør 
bestræbe sig på at forbedre deres 
respektive samarbejdspolitikkers 
sammenhæng og komplementaritet. For 
at sikre, at Unionens og medlemsstaternes 
samarbejdspolitik komplementerer og 
styrker hinanden, er det hensigtsmæssigt 
at fastsætte fælles 
planlægningsprocedurer, som bør 
anvendes, når det er muligt og relevant.

Or. en

Ændringsforslag 2

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 
Verdenshandelsorganisationen (WTO) og
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.

Or. en
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Ændringsforslag 3

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 både 
udviklede land og udviklingslande, hvor 
Unionen har væsentlige interesser i 
overensstemmelse med målene i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) De samarbejdstiltag, der tager sigte 
på at forbedre markedsadgang og fremme 
handels-, investerings- og 
forretningsmuligheder, skal varetage 
Unionens interesser og skabe et langsigtet 
fundament for EU's vækst gennem styrket 
økonomisk sikkerhed og fortsat skabelse 
af nye konkurrencedygtige job inden for 
EU, samtidig med at der skabes fremskridt 
og udvikling i partnerlandene, åbnes for 
et bedre regionalt samarbejde, skabes et 
gunstigt investeringsklima, opnås bedre 
økonomisk styring og stærkere 
økonomiske og handelsmæssige bånd med 
strategiske partnere og sikres reel 
gensidig markedsadgang. 
Samarbejdstiltagene skal være bedre til at 
varetage de særlige behov, som EU's 
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mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder måtte have, så 
de kan opnå en forbedret 
konkurrenceevne. Det bør tilstræbes, at 
der sikres større overensstemmelse 
mellem regler og praksis i EU og i EU's 
vigtigste partnerlande, uden at dette 
indebærer en forringelse af EU-
standarder og -certificeringsmetoder, men 
at det fører til en større accept af 
eksisterende multilaterale regler. Dette vil 
understøtte foranstaltninger, der 
tilstræber harmonisering af reglerne med 
de vigtigste handelspartnere og forbedrer 
det overordnede samarbejde på 
lovgivningsområdet med det mål at 
fremme overholdelse og harmonisering af 
internationale standarder og dermed 
begrænse tvister og de dertil knyttede 
handelsomkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Unionen er i sine forbindelser med 
globale partnere forpligtet til at fremme 
anstændigt arbejde for alle samt 
ratificeringen og den effektive 
gennemførelse af internationalt anerkendte 
arbejdsstandarder og multilaterale 
miljøaftaler.

Unionen er i sine forbindelser med globale 
partnere forpligtet til at fremme bæredygtig 
udvikling, fri og fair handel og anstændigt 
arbejde for alle samt ratificeringen og den 
effektive gennemførelse af internationalt 
anerkendte arbejdsstandarder, multilaterale 
miljøaftaler og FN's havretskonvention. 
Denne forordning skal fungere som et 
værktøj til understøttelse af den 
internationale konkurrenceevne og være 
med til at forebygge risikoen for 
protektionisme. Samtidig skal den fremme 
europæiske værdier og økonomiske 
interesser og være et instrument for fri og 
fair handel, der kan bane vejen for en 
generel metode til effektiv indføjelse og 
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implementering af sociale og 
miljømæssige standarder hos 
partnerlande, herunder fremme af nye 
former for beskæftigelsespolitik og 
jobskabelse, der overholder Den 
Internationale Arbejdsorganisations 
(ILO) standarder for anstændigt arbejde, 
og skabe vækstmuligheder for europæiske 
industrier og små og mellemstore 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 6

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 og 
det internationale samfunds store 
udfordringer, og det er et område, hvor det 
er tvingende nødvendigt at træffe globale 
foranstaltninger med tanke på, at 
Unionens mål på dette område kun kan 
opnås gennem samarbejde med de 
vigtigste handelspartnere. I 
overensstemmelse med den erklærede 
hensigt i Kommissionens meddelelse "Et 
budget for Europa 2011" om at øge den 
klimarelaterede del af EU's budget bør 
denne forordning bidrage til dette mål.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fremme af diversificerede 
samarbejds- og partnerskabsinitiativer 
inden for et enkelt instrument bør 
endvidere give mulighed for 
stordriftsfordele, synergivirkninger, større 
effektivitet, en mere strømlinet 
beslutningstagning og forvaltning og en høj 
grad af synlighed i Unionens optræden 
udadtil.

Fremme af diversificerede samarbejds- og 
partnerskabsinitiativer inden for et enkelt 
instrument bør endvidere give mulighed for 
en fremsynet og innovativ strategi for 
handel og investeringer, der tager højde 
for de nye udfordringer, Unionen står 
over for, samt stordriftsfordele, 
formindskelse af risikoen for overlapninger 
med andre eksterne og interne 
instrumenter, synergivirkninger, større 
effektivitet, en mere strømlinet 
beslutningstagning og forvaltning og en høj 
grad af synlighed i Unionens optræden 
udadtil.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at nå målene i denne forordning er 
det nødvendigt at anvende en differentieret 
og fleksibel tilgang ved at udvikle modeller 
for samarbejde med centrale partnerlande 
under hensyntagen til deres økonomiske, 
sociale og politiske situation samt til 
Unionens særlige interesser, politiske 
prioriteter og strategier og samtidig fortsat 
have mulighed for at gribe ind over hele 
verden, når det er nødvendigt.

(16) For at nå målene i denne forordning er 
det nødvendigt at anvende en differentieret 
og fleksibel tilgang ved at udvikle modeller 
for samarbejde med centrale partnerlande 
under hensyntagen til deres økonomiske, 
sociale og politiske situation samt til 
Unionens særlige interesser, politiske 
prioriteter og strategier og samtidig fortsat 
have mulighed for at gribe ind over hele 
verden, når det er nødvendigt. Unionen 
bør vælge en integreret tilgang til 
handels-, udenrigs-, udviklings-, 
landbrugs-, miljø, og forskningspolitikker.

Or. en
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Ændringsforslag 9

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) Der bør findes passende 
foranstaltninger for programmering, 
planlægning og håndhævelse samt 
interinstitutionelt samarbejde for at sikre, 
at Unionen kan 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, 
og gennem vedtagelse af særlige 
foranstaltninger, der ikke indgår i flerårige 
vejledende programmer.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at tilpasse forordningens 
anvendelsesområde til den rivende 
udvikling i tredjelande bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde uddelegeres til 
Kommissionen for så vidt angår de enkelte 
samarbejdsområder, der er nærmere 
defineret i bilaget. Det er især vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

(19) Ændringer på de detaljerede 
samarbejdsområder, vedtagelse af 
flerårige vejledende programmer og 
tilpasninger af de vejledende finansielle 
bevillinger udgør ikkevæsentlige punkter i 
denne forordning. For at tilpasse 
forordningens anvendelsesområde til den 
rivende udvikling i tredjelande bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold 
til artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde derfor 
uddelegeres til Kommissionen for så vidt 
angår de enkelte samarbejdsområder, der er 
nærmere defineret i bilaget, vedtagelse af 
flerårige vejledende programmer som 
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fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

defineret i artikel 5 og de vejledende 
bevillinger pr. program som angivet i 
bilag Ia. Det er især vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges gennemførelses-
beføjelser. Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. Under 
hensyntagen til disse 
gennemførelsesbestemmelsers karakter, 
især deres politisk retningsgivende 
karakter og finansielle virkninger, bør de i 
princippet vedtages efter 
undersøgelsesproceduren, undtagen hvor 
der er tale om tekniske 
gennemførelsesbestemmelser uden større 
finansielle virkninger.

(20) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges gennemførelses-
beføjelser. Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. Under 
hensyntagen til disse 
gennemførelsesbestemmelsers karakter, 
især deres finansielle virkninger, bør de i 
princippet vedtages efter 
rådgivningsproceduren.

Or. en
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Ændringsforslag 12

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. 
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, regioner og territorier og 
imødegår globale udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 13

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 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 og på indflydelsen på 
politikudformningen i de pågældende 
lande

Or. en
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Ændringsforslag 14

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 handel, fjernelse af handels- og 
investeringshindringer og bekæmpelse af 
uberettigede protektionistiske 
foranstaltninger, skabelse af et sikkert 
investeringsklima og nye
forretningsmuligheder for europæiske 
virksomheder over hele verden 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 alle
partnerlande, som aktionerne, 
programmerne og foranstaltningerne i 
denne forordning er specifikt rettet mod

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af den brede forståelse for 
Unionen og Unionens synlighed og rolle på 
den globale scene gennem offentligt 
diplomati, uddannelsesmæssigt/akademisk 
samarbejde og udbredelsesaktiviteter til 
fremme af Unionens værdier og interesser. 
Opfyldelsen af dette mål kan bl.a. vurderes
ved hjælp af meningsmålinger og 
evalueringer.

c) fremme af den brede forståelse for 
Unionen og Unionens synlighed og rolle på 
den globale scene gennem offentligt 
diplomati, uddannelsesmæssigt/akademisk 
samarbejde og udbredelsesaktiviteter til 
fremme af Unionens værdier og interesser. 
Opfyldelsen af dette mål kan vurderes
gennem en mere positiv opfattelse af og 
øget forståelse for EU i centrale 
partnerlande illustreret bl.a. ved hjælp af 
meningsmålinger og evalueringer.
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Or. en

Ændringsforslag 16

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 
tredjelande.

1. 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 
tredjelande, regioner og territorier.

Or. en

Ændringsforslag 17

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. 2. For at øge virkningen af Unionens 
bistand anvendes der om nødvendigt en 
differentieret og fleksibel tilgang ved 
udformningen af samarbejdet med 
partnerlande, regioner og territorier for at 
tage hensyn til deres økonomiske, sociale 
og politiske situation samt til Unionens 
særlige interesser, politiske prioriteter og 
strategier.

Or. en



PA\901598DA.doc 15/23 PE489.443v01-00

DA

Ændringsforslag 18

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-
landenes finansministre og 
centralbankchefer og andre bilaterale 
donorer.

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, 
Verdenshandelsorganisationen (WTO),
FN-organer, -fonde og -programmer, 
OECD, G20-landenes finansministre og 
centralbankchefer og andre bilaterale 
donorer.

Or. en

Ændringsforslag 19

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 skal det sikres, at der er 
konsekvens og sammenhæng med andre 
områder for Unionens optræden udadtil, 
især udviklingssamarbejdsinstrumentet 
vedrørende samarbejde med 
udviklingslande, samt med andre relevante 
unionspolitikker ved politikudformningen, 
den strategiske planlægning og 
programmeringen og gennemførelsen af 
foranstaltningerne. Unionen sørger for, at 
værdier relateret til miljø, bæredygtig 
energi, sociale anliggender, beskæftigelse 
og velfærdsområder inddrages i
programmeringen og gennemførelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 20

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,
regioner og territorier og tager sigte på at 
forbedre deres gennemførelseskapacitet
for Unionens beslutninger, særlige 
interesser, politiske prioriteter og 
strategier. Unionens strategi til fremme af 
samarbejde inden for handel, 
investeringer og økonomi skal baseres på 
en grundig analyse af de nuværende 
tendenser i verdenshandelen, Unionens 
interne og eksterne udvikling og 
mangfoldigheden af europæiske 
virksomheder samt deres knowhow og 
teknologiske fremskridt.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Under hensyntagen til en samling 
fastlagte prioriteringer for strategiske 
geografiske områder og 
samarbejdsområder skal Kommissionen 
udføre en grundig, upartisk og uvildig 
forhåndsevaluering af Unionens 
interesser, før der træffes beslutning om 
flerårige vejledende programmer.
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Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager flerårige 
vejledende programmer efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 15, 
stk. 3, i den fælles 
gennemførelsesforordning. Denne 
procedure finder ligeledes anvendelse i 
forbindelse med omfattende revisioner, der 
indebærer væsentlige ændringer af 
strategien eller programmeringen.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
henhold til artikel 7 at vedtage delegerede 
retsakter med henblik på vedtagelse af
flerårige vejledende programmer. Denne 
procedure finder ligeledes anvendelse i 
forbindelse med omfattende revisioner 
eller tilpasninger, der indebærer 
væsentlige ændringer af strategien eller 
programmeringen.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De flerårige vejledende programmer 
fastlægger Unionens strategiske prioriteter 
og/eller områder af gensidig interesse, de 
specifikke mål og forventede resultater. 
For så vidt angår lande eller regioner, for 
hvilke der er blevet udarbejdet et fælles 
rammedokument for en samlet EU-strategi, 
baseres de flerårige vejledende 
programmer på dette dokument.

2. De flerårige vejledende programmer 
fastlægger Unionens strategi for det 
pågældende geografiske område og 
samarbejdsområde, Unionens strategiske 
prioriteter og/eller områder af gensidig 
interesse, de specifikke mål, de forventede 
resultater og resultatindikatorerne. For så 
vidt angår lande eller regioner, for hvilke 
der er blevet udarbejdet et fælles 
rammedokument for en samlet EU-strategi, 
baseres de flerårige vejledende 
programmer på dette dokument.

Or. en
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen og medlemsstaterne 
hører hinanden og andre donorer og 
aktører, herunder interessenter og lokale 
myndigheder, så tidligt som muligt i 
programmeringsprocessen for at fremme 
komplementariteten i deres samarbejde. 
Disse høringer kan føre til fælles 
programplanlægning mellem Unionen og 
dens medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Der kan oprettes en utildelt reserve i de 
flerårige vejledende programmer. Der 
træffes afgørelse om tildelingen af disse 
midler i overensstemmelse med den fælles 
gennemførelsesforordning.

5. Der kan oprettes en utildelt reserve, der 
ikke overstiger 5 %, i de flerårige 
vejledende programmer. Der træffes 
afgørelse om tildelingen af disse midler i 
overensstemmelse med den fælles 
gennemførelsesforordning.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Undersøgelsesproceduren i stk. 1 finder 
ikke anvendelse i forbindelse med ikke-
væsentlige ændringer af flerårige 

6. Proceduren i stk. 1 finder ikke 
anvendelse i forbindelse med ikke-
væsentlige ændringer af flerårige 
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vejledende programmer, tekniske 
tilpasninger, reallokering af midler inden 
for rammerne af de vejledende tildelinger 
for de enkelte prioriterede områder eller en 
forøgelse eller reduktion af den oprindelige 
samlede tildeling på mindre end 20 %, 
forudsat at disse ændringer ikke berører de 
prioriterede områder og mål, der er fastlagt 
i de flerårige vejledende programmer. 
Europa-Parlamentet og Rådet underrettes 
om sådanne tilpasninger senest en måned 
herefter.

vejledende programmer, tekniske 
tilpasninger, reallokering af midler inden 
for rammerne af de vejledende tildelinger 
for de enkelte prioriterede områder eller en 
forøgelse eller reduktion af den oprindelige 
tildeling på mindre end 10 %, forudsat at 
disse ændringer ikke berører de 
prioriterede områder og mål, der er fastlagt 
i de flerårige vejledende programmer. 
Kommissionen vedtager sådanne 
tilpasninger i overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 15, stk. 2, 
i den fælles gennemførelsesforordning, og 
Europa-Parlamentet og Rådet underrettes 
derom senest en måned herefter.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Proceduren i artikel 15, stk. 4, i den 
fælles gennemførelsesforordning kan 
anvendes til at ændre de flerårige 
vejledende programmer, hvor der kræves et 
hurtigt svar fra Unionen.

7. Proceduren i artikel 15, stk. 4, i den 
fælles gennemførelsesforordning kan 
anvendes til at ændre de flerårige 
vejledende programmer i særligt hastende 
behørigt begrundede tilfælde, hvor der 
kræves et hurtigt svar fra Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De delegerede beføjelser i artikel 4 
tillægges i forordningens 
gyldighedsperiode.

1. De delegerede beføjelser i artikel 4, 
artikel 5, stk. 1, og artikel 8, stk. 1,
tillægges i forordningens 
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gyldighedsperiode.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det finansielle referencegrundlag for 
gennemførelsen af denne forordning for 
perioden 2014-2020 er 
1 131 000 000 EUR. Budgetmyndigheden 
træffer afgørelse om de årlige bevillinger i 
forbindelse med den årlige 
budgetprocedure inden for rammerne af 
den flerårige finansielle ramme.

1. Det finansielle referencegrundlag for 
gennemførelsen af denne forordning for 
perioden 2014-2020 er 
1 131 000 000 EUR. Den vejledende 
finansielle bevilling for perioden 2014-
2020 er fastlagt i bilag Ia. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 7 
for at ændre eller udbygge bilag Ia eller 
for at omfordele beløb mellem 
programmerne. Budgetmyndigheden 
træffer afgørelse om de årlige bevillinger i 
forbindelse med den årlige 
budgetprocedure inden for rammerne af 
den flerårige finansielle ramme.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Evalueringer

Kommissionen forelægger senest den 30. 
juni 2017 Europa-Parlamentet og Rådet 
en rapport om gennemførelsen af denne 
forordning i de første tre år og eventuelt 
et forslag til retsakt med de nødvendige 
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ændringer af forordningen, herunder 
ændringer i de vejledende finansielle 
bevillinger i bilag Ia.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning træder i kraft på 
tredjedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende. Den 
anvendes fra den 1. januar 2014.

1. Denne forordning træder i kraft på 
tredjedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende. Den 
anvendes fra den 1. januar 2014 til den 
31. december 2020.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag – 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) 
handelsforbindelser og handelsintegration, 
herunder syd-syd-handel, støtte til 
Unionens investeringsstrømme og 
økonomiske partnerskaber med særligt 
fokus på små og mellemstore 
virksomheder, tilnærmelse af tekniske 
forskrifter og standardisering, 
intellektuelle ejendomsrettigheder, 
beskyttelse af personoplysninger og bedste 
praksis inden for de økonomiske, 
handelsmæssige, skattemæssige og 
finansielle områder

Or. en
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) forbedring af redskaberne til 
bekæmpelse af korruption og 
gennemsigtighedstiltag samt styrkelse af 
disses gennemførelse

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag – 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, beskatning og finansielle 
og statistiske anliggender af særlig 
interesse for Unionen eller af gensidig 
interesse for Unionen og tredjelande

Or. en
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
VEJLEDENDE FINANSIEL 

BEVILLING FOR PERIODEN 2014-
2020

Fordelingen af midlerne fra det samlede 
finansielle referencebeløb (1 131 000 000 
EUR) til specifikke formål er følgende:
Mål nr. 1 (gennemførelse af EU 2020-
strategiens internationale dimension): 
53 %;
Mål nr. 2 (forbedring af 
markedsadgangen og fremme af 
europæiske virksomheders handels-, 
investerings- og forretningsmuligheder): 
20 %;
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


